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Tulevassa maakunnassa Oulu on vetovoimainen maakuntakeskus, mutta osaamista löytyy
ympäri maakuntaa ja maakunnan eri alueiden vahvuuksia hyödynnetään. Matkailun
edistäminen

ja

korkeakouluopiskelijoiden

työllistymismahdollisuuksien parantaminen

lisäävät Oulun elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta opiskelupaikkana. Maakunta ottaa
edunvalvonnassaan

ja

vaikuttamistyössään

huomioon

Oulun

yliopiston

ja

Oulun

ammattikorkeakoulun tarpeet. Maakunnan ja korkeakoulujen yhteistyö luo elinvoimaa koko
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.

Paremmat liikenneyhteydet ja edullisempaa joukkoliikennettä opiskelijoille
Maakunnan suurimpana opiskelukaupunkina Oulu tarvitsee toimivat liikenneyhteydet
opiskelijoiden kodeista ja maakunnasta kampuksille sekä kampusten välillä.
Joukkoliikenteen suunnittelussa tulee huomioida, että opiskelijat ovat joukkoliikenteen
suurin yksittäinen käyttäjäryhmä. Joustava ja tavoittava joukkoliikenne koko maakunnassa
kannustaa ihmisiä myös valitsemaan ekologisen vaihtoehdon. Pohjois-Pohjanmaan maakunta
mahdollistaa omilla toimillaan Oulun liikenteellisen saavutettavuuden maakunnasta ja
pääkaupunkiseudulta.
Tavoitteenamme on:
●

Joukkoliikenteen kausi- ja arvolippuihin erillinen, huomattava opiskelija-alennus.
Opiskelijat ovat erillinen asiakasryhmä joukkoliikenteessä.

●

Hyvät

joukkoliikenneyhteydet

opiskelijoiden

asuinpaikoista

ja

maakunnasta

opiskelijamäärään

varaudutaan.

korkeakoulukampuksille.
●

Linnanmaan

kampuksen

lisääntyneeseen

Linja-autoliikenteen ruuhkahuippuja tasataan ja yhteyksiä lisätään ilta-, yö- ja
viikonloppuaikaan tukemaan ympärivuorokautista opiskelua sekä opiskelijoiden
työssäkäyntiä myös maakunnasta
●

Liikenneyhteyksiä nopeutetaan suoralla joukkoliikenneyhteydellä moottoritietä pitkin
Linnanmaan ja Kontinkankaan välillä, linjalla Toppilasta kampusalueille ja
keskustaan sekä erillisillä bussikaistoilla.
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●

Kevyen liikenteen väylien kunnon parantaminen. Väylien kunto, valaistus ja opasteet
erityisesti keskustan ja Linnanmaan välillä ovat kiitettävällä tasolla ympäri vuoden.

●

Seinäjoki-Oulu-kaksoisraiteen saattaminen loppuun ja Valtatie 4:n kehittäminen
Oulu-Kemi välillä lisäävät Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan saavutettavuutta

Viihtyisää asumista ja monipuolisia palveluita
Opiskelijat tarvitsevat viihtyisiä asuntoja opiskelupaikkojen läheisyyteen sekä hyvien
kulkuyhteyksien varrelle kummaltakin kampusalueelta sekä maakunnasta. Opiskelijamäärän
kasvaessa uusien asuntojen tarve Linnanmaan kampusalueella kasvaa. Laadukkaita asuntoja
voidaan jatkossa rakentaa kustannustehokkaasti, kun kaupunki ja maakunta tukevat osaltaan
tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista.
kaupungin

ja

Opiskelijoiden

Valovoimaisen keskusta-alueen lisäksi Oulun

maakunnan

tulee

tukea

hyvinvointi

on

kaiken

Korkeakouluopiskelijoiden

hyvinvointiin

opiskelija-asumiskeskittymien
oppimisen
on

ja

panostettava

kehittymistä.

jaksamisen
sekä

perusta.

liikunta-

että

kulttuuripalveluita tukemalla.
Tavoitteenamme on:
●

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus laadukkaaseen, turvalliseen, esteettömään ja
kohtuuhintaiseen asumiseen.

●

Asemakaavaa muutetaan, jotta korkeampi ja tiiviimpi rakentaminen Linnanmaalle ja
sen lähialueille onnistuu.

●

Kampusten ympäristö on houkutteleva ja eläväinen alue opiskelijoille.

●

Maakunnan ja Oulun kaupungin palvelut tavoittavat niin suomalaiset kuin
kansainväliset opiskelijat.

●

Edullisia liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia on tarjolla lähellä opiskelijoita.

Työkokemusta ja työpaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Oman alan työkokemus ja kontaktien saaminen jo opiskeluaikana vaikuttaa opiskelijoiden
jäämiseen opiskelukaupunkiin ja maakuntaan myös valmistumisen jälkeen pitäen sen
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elinvoimaisena. Jotta mahdollisimman moni saa työkokemusta, tulee kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja olla tarjolla enemmän myös kansainvälisille opiskelijoille. Maakunnan
yritysten menestyminen ja kasvumahdollisuudet luovat uusia työpaikkoja opiskelijoille ja
vastavalmistuneille. Maakunnalliset TE-palvelut panostavat korkeakoulutettujen työllisyyden
parantamiseen ja kohdentavat palveluitaan myös akateemisille työnhakijoille. Ne tarjoavat
monipuolisesti tukea opintojen jälkeiseen työllistymiseen, urakehitykseen ja osaamisen
kehittämiseen. Korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä on myös
kehitettävä koko maakunnassa.
Tavoitteenamme on:
●

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllisyyttä edistetään mm. maakunnan,
kaupungin, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten tarjoamilla palkallisilla
yhteistyöprojekteilla ja -kokeiluilla sekä harjoittelupaikkojen kautta.

●

Maakunta ja kaupunki tukevat yrityksiä eri alojen kesätyö- ja harjoittelupaikkojen
lisäämisessä esimerkiksi kesätyösetelillä, joka voi koskea myös koulutusta vastaavaa
ensimmäistä kesätyötä.

●

Kansainvälisten opiskelijoiden työkokemuksen karttumista tukevia hankkeita ja
palveluita on saatavilla. Maakunta ja Oulun kaupunki toimivat esimerkkinä myös
kansainvälisten opiskelijoiden työllistäjänä.

●

Maakunta, Oulun kaupunki ja alueen korkeakoulut ilmoittavat julkisesti avoinna
olevista harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista.

Opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut ovat kattavat ja helposti saatavilla

On kaikkien edun mukaista puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
panostaa ennaltaehkäisevään hyvinvointi- ja terveystyöhön. Opiskelijoilla on mahdollisuus
hyödyntää YTHS:n lisäksi tarvittaessa maakunnan järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita.
Tavoitteenamme on:
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●

Ammattikorkeakoulujen siirtyminen YTHS:n piiriin lisää resursseja ja parantaa
palveluita.

●

YTHS:n toimipiste avataan Kontinkankaalle.

●

Sähköiset palvelut nopeuttavat, helpottavat ja tehostavat hoitoon pääsyä ja hoitoa,
eivätkä heikennä palvelun laatua.

●

Opiskelijoilla

on

mahdollisuus

edulliseen

ja hyvään ympärivuotiseen sekä

ympärivuorokautiseen terveydenhuoltoon. YTHS:llä on akuuttivastaanotto ja hoitoon
pääsee nopeasti ja matalalla kynnyksellä.
●

Terveydenhuoltopalvelut ovat tarjolla myös englanniksi.

●

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on riittävästi tarjolla ja niihin pääsee
nopeasti.

Osallistava ja digitaalinen maakunta
Osallisuudella

ja

digitalisoinnilla

voidaan

kehittää

maakunnan

palveluita

asiakaslähtöisemmiksi ja -ystävällisemmiksi.
●

Maakunta tarjoaa asukkailleen suoria vaikutus- ja kuulemismahdollisuuksia
palveluita kehitettäessä

●

Maakunta

kuulee

ylioppilaskuntaa

ja ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa

opiskelijoita koskevassa päätöksenteossaan
●

Maakunta kehittää digitaalisia palveluitaan, jotka kulkevat mukana ajasta ja paikasta
riippumatta
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