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MINST 600 NYA STUDENTBOSTÄDER SKA PLANERAS OCH BYGGAS I HUVUDSTADSRE-
GIONEN ÅRLIGEN.

Städerna utformar planer för byggande av studentbostäder, i vilka ett bindande mål för 
produktionen av studentbostäder ska skrivas in. Genom planläggning och överlåtelse av 
tomter ska det säkerställas att det finns tillräckligt med understödda studentbostäder i 
närheten av eller med goda förbindelser till huvudstadsregionens campusområden. För 
att bemöta bostadsbristen i huvudstadsregionen bör det byggas små bostäder till hyfsade 
priser.

Enligt studien Studerandens stad (2019) skulle 53 % av studerande i undersökningen vara 
villiga att bo i en minietta (under 20m²), ifall priset var lämpligt. Vid behov skulle man i 
planläggningen kunna frångå bestämmelser som begränsar bostäders storlek och typ, 
dock med behoven av tillgängligt byggande tagna i beaktande. Vi kan bättre svara på be-
hoven för studentbostäder genom att till exempel bygga miniettor, bygga högt och avvika 
från parkeringsplatsnormen.

BÄTTRE SPRÅKLIG TILLGÄNGLIGHET I DE KOMMUNALA TJÄNSTERNA OCH FÖRBÄT-
TRADE SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER FÖR INTERNATIONELLA STUDERANDE.

Huvudstadsregionen kan bli mera lockande för internationella studerande och arbet-
stagare. Huvudstadsregionen ska erbjuda förmånliga boendelösningar, arbetsplatser och 
tillgänglig service även för personer som inte har finska som modersmål. Integrationen av 
internationella förmågor kan underlättas med ett tillräckligt utbud av kurser i de inhemska 
språken nära deltagarna och genom att erbjuda service i form av bland annat information 
och kurser för att stödja sysselsättning. Städerna i huvudstadsregionen ska aktivt påverka 
statens beslutsfattande i fråga om att avlägsna hinder för internationella studerande att 
få arbete. Det ska vara möjligt att använda stadens tjänster, delta i beslutsfattandet och 
arbeta för staden inte enbart på finska, utan även på engelska och svenska.

I och med utvidgningen av SHVS ansvarar staden över hälsovårdstjänster för allt fler ut-
bytesstuderande. Att förstå och bli förstådd är särskilt viktigt inom hälsovården. Tillräck-
ligt med resurser måste garanteras för flerspråkigheten i hälsovården.



TILLGÄNGLIGHETEN I MENTALVÅRDSTJÄNSTERNA SKA FÖRBÄTTRAS OCH UTBUDET 
AV MENTALVÅRDSTJÄNSTER MED LÅG TRÖSKEL SKA UTÖKAS.

Problem med den psykiska hälsan har i ljuset av Hälso- och välfärdsundersökningen av 
högskolestuderande ökat avsevärt under 2000-talet. Till och med 30 % av högskolestud-
erande lider av psykiska symptom (KOTT 2015). Kommunala mentalvårdstjänster med låg 
tröskel ska bli mer tillgängliga och resurserna för dessa tjänster måste därmed utökas. 
Den första vårdkontakten ska garanteras inom en månad från att man sökt vård. För att 
försnabba tillträde till mentalvårdstjänster bör huvudstadsregionens städer ta i bruk 
terapigaranti. Alla som är under 29 år eller studerar på högskola ska vid behov ha rätt till 
kostnadsfri psykoterapi.

Resurserna för preventivt mentalvårdsarbete bör utökas i huvudstadsregionens städer. 
Vårdstigen mellan högskolorna, SHVS och städernas tjänster måste vara smidiga, och 
liksom andra kommunala tjänster måste även mentalvårdstjänster vara tillgängliga på 
finska, svenska och engelska.

I UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET FÄSTAS 
VID ATT FÖRBÄTTRA FÖRBINDELSERNA I TVÄRTRAFIKEN, MÖJLIGGÖRA FÖRMÅNLIGA 
ENGÅNGS- OCH PERIODBILJETTER OCH UTVIDGA STADSCYKELNÄTET.

Enligt studien Studerandens stad (2019) anger närmare hälften av studerandena att HSL:s 
kollektivtrafik och stadscyklar är de mest attraktiva sätten att färdas. Bruksavgifterna 
ska vara skäliga, så att studerande kan gynna kollektivtrafiken. Studentrabatten bör vara 
minst hälften av priset för en normal biljett. Rabatten ska vara tillämpbar på både period- 
och engångsbiljetter, eftersom engångsbiljetter uppmuntrar till att använda kollektivtrafik 
flexibelt även då behovet är sporadiskt.Förbindelserna i kollektivtrafiken bör utvecklas 
genom att bygga mera tvärgående trafikförbindelser, särskilt i form av spårvägar. World 
Student Capital understöder projektet Vetenskapsspårvagnen.

Huvudstadsregionens städer bör utvidga stadscykelnätet till ett större område och på så 
sätt uppmuntra stadsborna till att använda stadscyklarna. Systemen ska vara kompatibla 
mellan städer.
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