Edustajiston kokous 2/2020
// Student council meeting
Kuntavaaliprojekti //municipal election project
HJ Mäki-Pollari

Taustatiedot
Kyselyllä kartoitettiin oululaisten opiskelijoiden näkemyksiä Oulun kaupungin palveluista, jotta saadaan
suuntaviivoja itse kuntavaaliohjelmaan.
// The survey was made to map out Oulu higher ed. students views of city’s services to get directions for
our municipal election program
Työryhmään kuuluu HJ Mäki-Pollari, HVPJ Impola, OYYn sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen
asiantuntija ja OSAKO:n HJ Selkälä
// Workgroup consists of HJ Mäki-Pollari, HVPJ Impola, OYY’s Specialist in Social Affairs and Specialist in
Academic Affairs and OSAKO’s HJ Jussi-Tapio
Kysely oli auki 6.4.-19.4.2020. Kyselyyn osallistuneet saivat halutessaan osallistua K-ryhmän lahjakorttien
arvontaan (á 25€). Lahjakorttien kulut jaetaan OSAKOn kanssa.
// The survey was open 6.4.-19.4.2020. Participants had a possibility to participate in a lottery for K-group
gift cards (á 25€). Costs are shared with OSAKO

Kyselyn taustamuuttujat
Vastaajia maltillisesti (N=189) // Amount of answers moderate (N=189)
95% suomenkielisiä ja 76% naisia // 95% in Finnish & 76% women
65% 18-24 vuotiaita, 26% 25-29 vuotiaita ja 9% sitä vanhempia // in terms of age 65% were 18-24 yrs.,
26% 25-29 yrs. and 9% older than that
70% yliopisto-opiskelijoita // 70% were University Students
Vastaajaproﬁili OY: HUTK, KTK ja LUTK (65%), TTK, TSTK ja OBS (26%) ja LTK ja BMTK (9%) // Answer
proﬁle OY: HUTK, KTK & LUTK (65%) TTK; TSTK & OBS (26%) & LTK & BMTK (9%)
Vastaajaproﬁili OAMK: SOTE (44%) tekniikka (21%), kulttuuri (16%), liiketalous (16%) ja
luonnonvara-ala (3%) // Answer proﬁle OAMK: SOTE (44%) technical (21%) culture (16%) economy
(16%) & natural res. (3%)
Opintojen aloitusvuosi 2020 (2%) 2019 (24%), 2018 (23%), 2017 (22%) 2016 (13%) aiempi (16%) //
starting year of studies 2020 (2%) 1st (24%) 2nd (23%) 3rd (22%) 4th (13%) or earlier (16%)

Kaupungin terveyspalvelut
Tärkeimpiä YTHS:n ulkopuolisia palveluita kiireetön TK-vastaanotto (40%) kiireellinen, akuutti
TK-vastaanotto (33%), kiireellinen OYS-päivystys (25%), hammashoito (23%) Erikoissairaanhoito OYS
(21%) ja puhelinneuvonta (21%) (N=399)
Tyytyväisyys palveluihin keskitasoa asteikolla 0-6
Avoimissa vastauksissa (N=61) kritisoitiin erityisesti palveluiden saatavuutta ja jonotusaikoja (N=37)
sekä palveluiden tasoa (N=16)
Joissakin vastauksissa ilmaistiin myös tarve mielenterveyspalveluiden (N=9), suun- ja hammashoidon
palveluiden (N=8) saatavuudelle sekä valiteltiin sitä, ettei lääkäri ehdi aidosti kuunnella tai hoitaa
työtään kunnolla (N=7)
56% vastanneista käyttänyt myös yksityisiä palveluita (N=189)

City Health Care Services
Core health services outside FSHS were non-urgent healthcare services (40%) urgent healthcare
services (33%) urgent OYS-services (25%), dental care (23%) special health care (21%) and phone
advisory (21%) (N=399)
Satisfaction with the services was mediocre on a scale from 0-6
In open answers (N=61) especially accessibility and queue time of services were criticised (N=37) as
well as service quality (N=16)
In some answers need for mental health services (N=9), mouth- and dental care (N=8) was also
expresser and concerns expressed in relation to doctors not being able to actually listen and do their
job properly (N=7)
56% of those who answered had also used private services (N=189)

Julkinen liikenne
Opiskelijoiden keskeisimmät liikkumismuodot ovat joukkoliikenne (61%) pyöräily (61%) kävely (33%) ja
oma auto (29%) (N=350)//Students use public transport (61%) bicycling (61%) walking (33%) and personal
cars (29%) as primary forms of transportation (N=350)
Joukkoliikenteen toimivuuden arvosana 2,4 asteikolla 0-6 (N=189) // Public transport is rated 2,4 on a scale
from 0-6 (N=189)
Keskeisimpiä puutteita julkisissa kulkuyhteyksien saatavuus (49%) lippujen hinnat (41%) ja kulkutiheys
(37%) (N=262) // Core cons of public transportation reported in the survey was availability of routes (49%),
prices of tickets (41%) and frequency of busses (31%) (N=262)
Avoimissa vastauksissa (N=23) kritisoitiin erityisesti kulkuyhteyksien riittävyyttä ja kulkureittejä (N=12)
sekä sitä, että bussit eivät pysy aikataulussa (N=5) // In open answers (N=23) especially transportation
connections and their sufficiency (N=12) and keeping up with the schedule (N=5) was criticized

Kevyt liikenne
Keskeisimmät puutteet kevyessä liikenteessä kulkemista haittaavat tietyöt (53%) sekä väylien kunto ja
kunnossapito (39%) (N=232) // Core deﬁciencies in bicycling and walking routes where construction sites
(53%) and shape as well as the maintenance of routes (39%) (N=232)
Avoimissa vastauksissa (N=13) pääasiassa kehuttiin kevyttä liikennettä (N=8) ja toisaalta esitettiin huolia
turvallisuuteen liittyen (N=4) // In open answers (N=13) the bicycling/walking traffic was mainly
complimented (N=8) and in the other hand expressed some concerns in terms of safety (N=4)

Asuminen (N=189)
Yksityisellä vuokranantajalla asuu suurin osa vastaajista (41%), Säätiö- tai yhdistysasiminen (26%) ja yrityksen vuokra-asunnossa

(17%). Omistusasunnossa asuu vain 6%. Opiskeluaikana suurin osa haluaa asua kerrostalossa (70%) // Most students live in
private owned rental apartments (41%), Foundation-owned apartments (26%), rental housing business apartment (17%). Only
6% lives in an own apartment. Most students want to live in an apartment building (70%).
Opiskelijat asuvat tällä hetkellä ensisijaisesti yksiöissä (42%) ja kaksioissa (39%). Neliö (5%) ja soluasunto (3%) olivat epäsuosituimmat.
Opiskelijat haluaisivat asua kaksiossa (57%) ja yksiössä tai kolmiossa (20%) // Students live in one-room apartments (42%)
two-room apartments (39%). Four-room apartment (5%) or shared ﬂat (3%) being the least favoured. Students

would want to live

in two-room apartments (57%) or three-room apartment or one-room apartment (20%)
Opiskelijat asuisivat mieluiten kampusalueella (53%) ja keskustassa (41%). // Students want to live in campus area (53%) or in city
centrum (41%).
Opiskelijat haluavat myös asua vuokralla (91%) // Most students want to live in rental building (91%)
Kohtuullinen vuokra olisi unelmien asunnolle 401-500€ (38%) 301-400€ (26%) ja 501-600€ (19%) // Decent level of rent payment per
month for the living is 401-500€ (38%) 301-400€ (26%) and 501-600€ (19%).

Työllisyys (N=189)
Työpaikkojen saatavuus on vastausten perusteella hieman keskitasoa parempi. (3,8) Asteikolla 0-6 //
Availability of summer or trainee job from Oulu is found a bit better than average (3,8) scale 0-6
Työ- tai harjoittelupaikkaa ei ollut saanut tai ei ollut hakenut suurin osa (54%) ja sellaisen on saanut
hieman alle puolet vastaajista (46%) // Students haven't got or applied for a trainee or summer job from
Oulu (54%) and a little less than a half have got such (46%).
Oulun kuitenkin näkee suurin osa houkuttelevana paikkana jäädä töihin (61%) // Students see the City of
Oulu as an attractive place to work and make living (61%)
53% ei kuitenkaan koe saavansa riittävästi tietoa työmahdollisuuksista ja 31% ei osaa sanoa. // Students
don’t get enough information from the city of Oulu regarding work possibilities (53%) and 31% can’t say.

Liikunta ja kulttuuri (N=189)
Liikunta ja kulttuuripalveluja käyttää lähes kaikki vastaajista (92%) // Almost all of the participants are
using Oulu’s culture or exercising services (92%).
Kehittämiskohteita on // What to prepare in Oulu:
-

Ulkoilumahdollisuudet// outside and nature possibilities
Monipuolisuus ja laadukkuus // diversity and quality
Sijainti // location
Kaupungin kuntosalit // City’s gyms
Varaukset // reservations
Uimahalli // swimming hall
Kulttuuritapahtumat // culture events
Edullisuus // inexpensiveness

Kysymyksiä tai kommentteja?
// Do you have questions or comments?
Thank you!
Reeta.Maki-Pollari@oyy.ﬁ

