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OPISKELIJAN ARKI JA HYVINVOINTI 

 

Opiskelijaterveydenhuolto ja esteettömyys 

 Parannetaan opiskelijaterveydenhuollon saatavuutta ja saavutettavuutta Kajaanin ammattikorkeakou-
lussa. Palvelujen tulee olla helposti saatavilla yhdeltä palveluntarjoajalta 

 Opiskelijaterveydenhuollon tulee kattaa ainakin perusterveydenhuollonpalvelut, kuten hammashuolto, 
mielenterveyspalvelut ja sukupuoliterveydenhuolto 

 Vaihto-opiskelijoiden terveydenhuolto toteutuu opiskelijaterveydenhuollossa 

 Mikäli opiskelijaterveydenhuollon palveluista peritään maksua, tulee sen olla lukuvuosittainen, ilman ker-
tamaksua 

 Opiskelijaterveydenhuollon palvelut tulee olla saavutettavissa myös akuuteissa tapauksissa 

 Kajaanin ammattikorkeakoulun tulee olla esteetön opiskeluympäristö, jossa kaikilla on tasavertaiset mah-
dollisuudet osallistua opetukseen 

 Liikunta- ja aistirajoitteiset opiskelijat tulee ottaa huomioon tilojen suunnittelussa 

Opiskelijahyvinvointi 

 Opiskelijoita rohkaistaan ja kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin sekä osallistumaan erilaisiin har-
rastuksiin 

 Monipuolisia ja päihteettömiä tapahtumia tulee järjestää Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

 Kajaanin kaupungin tulee tarjota opiskelijahintaisia liikuntapalveluita sekä lippuja eri tapahtumiin ja kult-
tuurikohteisiin  

 Opiskelijaliikunta on keskeisessä osassa opiskelijoiden hyvinvointia ja sitä tuetaan tarjoamalla edullisia 
sekä helposti saavutettavia liikuntapalveluita 

 Matalan kynnyksen hyvinvointitoimintaa tulee tarjota opiskelijoille 

 Opiskelijaruokailun tulee olla opiskelijahintaista ja aterioiden tarjonnassa tulee ottaa huomioon myös 
erityisruokavaliot mahdollisuuksien mukaan 

 Monimuoto-opiskelijat tulee ottaa huomioon ravitsemuspalveluiden suunnittelussa 

Opiskelija-asuminen 

 Opiskelijoille tulee olla tarjolla opiskelijahintaisia asuntoja Kajaanissa 

 Vaihto-opiskelijoille tulee olla tarjolla riittävä määrä asuntoja kohtuulliseen ja opiskelijatasoiseen hintaan 

Toimeentulo 

 Opiskelijoiden tulee olla osana perustulokokeilua 

 Opintotuki 
o Valtion myöntämän opintotuen määrää tulee korottaa suhteutettuna vallitseviin elintasokustan-

nuksiin 
o Opintolainan ottaminen on vapaaehtoista ja se ei saa olla opiskelijan toimeentulon kannalta pa-

kollista 
o Opintotuen tulorajoja korotetaan ja opintotuettomien kuukausien tulot eivät saa vaikuttaa opin-

totukeen, eikä valmistumisen jälkeisiä kuukausia huomioida tulorajoissa 
o Opintotuen tulee olla kannuste ajallaan valmistumiselle 
o Kesäopinnoista ei tarvitse tehdä Kelalle erillistä selvitystä etukäteen, vaan kesällä suoritettavia 

opintoja seurataan normaalisti (5op / kk) 
o Yleinen asumistuki tulee olla opiskelijoilla sama koko vuoden ajan 
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Työllistyminen 

 Tuetaan opintojen työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijoiden ja työyhteisöjen yhteistyötä esimerkiksi pro-
jektien ja messujen avulla 

 

OPISKELIJANA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 

Opiskelu ja koulutus 

 Koulutuksen tulee olla maksutonta Suomen kansalaisille sekä EU/ETA maiden kansalaisille 

 Suoritettujen tutkintojen määrä ei ole rajattu 

 Vaihtoehtoisia opetuksen toteutustapoja tulee kehittää vastaamaan opiskelijoiden erilaisia oppimista-
poja sekä erilaisia elämäntilanteita 

 Tarjottavan opetuksen tulee vastata elinkeinoelämän tarpeisiin 

 Kolmatta eli kesälukukautta tulee kehittää persoonallisten opintopolkujen mahdollistamiseksi 

 Opetuksen laadun varmistaminen tulee olla keskeisessä osassa suunniteltaessa rakenteellisia muutoksia 
tai säästötoimenpiteitä Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

 Pakolliset opiskelumateriaalit tulee olla opiskelijoiden saatavilla maksutta tai pientä korvausta vastaan, 
kohtuuttomia ns. pakko-ostoja ei saa olla 

 Digitalisaation tukeminen ja eteenpäinvieminen on keskeisessä osassa opiskelun ja opetuksen kehityk-
sessä 

Työharjoittelu 

 Opiskelijoiden voimavarat tulee ottaa huomioon työharjoitteluihin kulkemisessa ja harjoittelupaikkoja 
jaettaessa 

 Työharjoittelusta ei tule koitua ylimääräisiä kustannuksia opiskelijoille eikä huomattavia kustannuksia 
koululle 

 Työharjoittelun tulee olla koulutusta vastaavaa ja ammatillista kehitystä tukevaa 

Opiskeluympäristö 

 Kirjasto- ja tiedonhakupalvelut tulee löytyä kampusalueelta 

 Kattavien opiskelijapalvelujen tulee olla helposti opiskelijoiden saatavilla 
o Kattavat opiskelijapalvelut pitävät sisällään: terveydenhoitajan, lääkärin, opintopsykologin, ku-

raattorin ja opintotoimiston 

 Opiskeluympäristö on opiskelijan kehitystä ja jaksamista tukeva 

 Itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja tulee olla tarpeeksi ja niiden tulee sisältää opiskeluun tarvitta-
vat välineistöt, kuten tietokoneet 

 Kaikille avoimia yhteisöllisiä tiloja tulee löytyä kampukselta 

 Kaikkien digitaalisten tietokantojen on oltava saatavilla myös opiskelijoille kampuksen ulkopuolella esi-
merkiksi etäputken kautta 

 Opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöihin tarvittavista kampusalueen tiloista ei peritä vuokraa 

Kansainvälisyys 

 Kansainvälisille opiskelijoille tulee tarjota riittävästi suomen kielen opetusta 

 Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaisten opiskelijoiden keskuuteen tulee edistää, niin 
opetuksessa kuin vapaa-ajan toiminnoissa 
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 Suomalaisten opiskelijoiden tutustuttamista kansainvälisiin opiskelijoihin tulee edistää 

 Kansainvälistymisestä ei tule koitua opiskelijoille kohtuuttomia kustannuksia 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tulee noudattaa toiminnassaan Kajaanin ammattikor-
keakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 

 Kajaanin ammattikorkeakoulun tulee noudattaa toiminnassaan ja opiskelijoita koskevia päätöksiä tehdes-
sään Kajaanin ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
 

OPISKELIJAKUNTA KAMON TOIMINTA  

 

Toiminta ja markkinointi 

 Opiskelijakunnan päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää; säännöt, ohjeistukset, yms. julkaistaan opis-
kelijakunnan omilla nettisivuilla 

 Korkein päätäntävalta opiskelijakunnassa on sen edustajistolla 

 KAMO tukee opiskelijoidensa toimintoja avustamalla markkinoinnissa 

 Opiskelijat ovat edustettuina kaikissa ammattikorkeakoulun päätöksiä tekevissä toimielimissä 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 Opiskelijakunta kannustaa jäseniä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

 Opiskelijakunnan hallinnon sekä henkilökunnan on oltava työtehtävissään sekä päätöksenteossaan täysin 
neutraaleja puoluepolitiikan suhteen 

Jäsenyys 

 Kaikilla opiskelijoilla, koulutusmuodosta riippumatta, tulee olla yhtenäinen opiskelijakortti 

 Opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa 

Osallistuminen toimintaan 

 KAMO on avoin organisaatio, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki Kajaanin ammattikorkeakoulun 
päätoimiset opiskelijat. Joissakin KAMOn toiminnoissa on kielitasovaatimus, kuten esimerkiksi vertaistuu-
toroinnissa 

 Kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua KAMOn järjestämiin toimintoihin ja ta-
pahtumiin 

 


