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JYYn lausunto Keski-Suomen
strategiaan
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) kiittää Keski-Suomen liittoa mahdollisuudesta lausua KeskiSuomen strategiaan. Maakuntamme haasteellinen tilanne vaatii alueen toimijoiden yhteisiä ponnistuksia
Keski-Suomen eteen ja JYY on iloinen saadessaan tuoda strategiatyöhön opiskelijoiden näkemystä.
JYY kiittää maakuntaliittoa myös siitä, että strategian keskiöön on nostettu koulutuksen ja osaamisen
merkitys alueen vetovoimatekijänä. JYYn mielestä yrittäjyyden, mukaan lukien akateemisen yrittäjyyden,
tukeminen ja kehittäminen tulee olemaan maakunnan vetovoimaisuuden kannalta keskeistä, sillä myös
akateemisten työttömien määrä maakunnassamme on Suomen kärkiluokkaa.

Keski-Suomen tulevaisuuden avainalat
JYY kiittää siitä, että sekä elinkeinoelämää että kaupunkirakennetta käsittelevissä osioissa on painotettu ympäristötavoitteita ja puhtaan luonnon merkitystä. JYY odottaa, että myös keskisuomalaiset kunnat
sitoutuvat näihin tavoitteisiin. Yhtenä strategian tavoitteena on 50% paikallista energialähteiden maakunnan energiatuotannosta. Tämän osalta JYY kiinnittää huomiota uusiutuvan energian laajamittaisempaan
käyttöön ja kannustaa tutkimaan niiden mahdollisuuksia lisää.
Maakunnan menestyksen yhtenä peruspilarina nähdään strategiassa osaaminen, asiantuntijuus ja koulutus.
JYY toivookin, että Keski-Suomen Liitto on mukana puolustamassa monialaista ja korkeatasoista Jyväskylän
yliopistoa. Samalla JYY toivoo, että Liitto on mukana käymässä koulutuspoliittista keskustelua maakunnassamme ja toimii valtakunnallisesti alueellisen tutkimuksen sekä osaamisen puolestapuhujana.

Vuosien 2014–2017 valinnat
JYY huomauttaa, että hyvinvointi määritellään suppeammin kuin Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa. JYY toivookin, että Keski-Suomen strategia on yhteneväinen kuntien omien strategioiden ja
kertomusten kanssa. JYY kiinnittäisi huomiota sähköisten palveluiden kehittämiseen. JYY toivoo, että
perusterveydenhuollon yhteydessä mainitaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, joka vastaa JYYn
jäsenten terveydenhoidosta.

Keski-suomen profiili
Strategiassa kiinnitetään huomiota alueemme korkeaan työttömyyteen ja muistutetaan, että nuoret täytyy
pitää mukana muuttuvassa työelämässä ja näin ehkäistä sukupolven syrjäytymistä. JYY odottaakin, että
Liitto puolustaa osaltaan Keski-Suomen elinvoimaisuutta kiinnittämällä huomiota myös työelämän hyvinvointiin ja kannustaa kuntia pitämään huolta nuorista ja opiskelijoista. JYY toivoo, että Keski-Suomessa
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kiinnitetään huomiota jo olemassa oleviin työpaikkoihin ja niiden säilymiseen, kuitenkin etsien ratkaisuja
myös akateemiseen- ja nuorisotyöttömyyteen.

Keski-Suomen strategian 2040 synty
JYY kiittää Keski-Suomen maakuntaliittoa uudenlaisista yhteistyömuodoista, kuten Keski-Suomen foorumista. JYY pitää tärkeänä, että maakunnan erilaiset toimijat saavat mahdollisuuden osallistua maakunnan
kehittämiseen. JYY toivoo, että se kutsutaan jatkossakin mukaan keskusteluun Keski-Suomen kehittämisestä ja on mielellään mukana esimerkiksi asiantuntijapaneeleissa osallistumassa keskusteluun.
Lopuksi JYY toivoo, että strategiassa keskityttäisiin erityisesti viiteen kärkeen; osaaminen ja koulutus,
ympäristö- ja energiatuotanto, elinkeinoelämä- ja työllisyys, kansainvälisyys ja kaupunkirakenne- ja
liikenne. JYYn näkemyksen mukaan Keski-Suomen strategia on joiltain osin epätasapainossa. Joiltain osin
strategiassa on keskitytty pieniin nyansseihin, ja toisaalla esimerkiksi koulutukseen ja yrittäjyyteen olisi
mielestämme voinut paneutua vielä enemmän. JYY haluaa myös huomauttaa, että opiskelijat ovat moninainen joukko ja opiskelijoiden joukossa on nuorten lisäksi myös aikuisopiskelijoita. Yleisesti ottaen JYYllä
on strategian kanssa yhteneväiset näkemykset Keski-Suomen kehittämisestä, ja JYYn näkemyksen mukaan
strategia on hyvin ja asiallisesti laadittu.
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