JYYn työelämäpoliittinen linjapaperi 2015-2018
Johdanto
Tämän linjapaperin tarkoitus on linjata Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY)
työelämäsektorin toiminta ja toiminnan tavoitteet. JYYn työelämätoiminnan taustalla on
opiskelijoiden edunvalvonta. Yliopistolain mukaisesti ylioppilaskunta toimii jäsentensä
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. JYYn työelämäsektori toimii
näiden asioiden puolesta työelämään liittyvällä kentällä.
JYYn työelämäsektori tekee yhteistyötä erilaisten työelämään liittyvien tahojen kanssa.
Näitä tahoja ovat yliopistossa työelämään liittyvät toimijat, tiedekunnat ja päättäjät.
Keski-Suomen alueella yhteistyötahoja ovat työelämää ja työllistymistä edistävät
toimijat, kuten yhdistykset, liitot ja Jyväskylän kaupunki. Yhteistyötä tehdään myös
paikallisten työnantajien kanssa. JYY tekee yhteistyötä ammattiliittojen ja niiden
alaisten opiskelijajärjestöjen kanssa sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisesti.
Valtakunnallisissa opiskelijoihin liittyvissä työelämäasioissa JYY tekee yhteistyötä
Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) sekä muiden opiskelijajärjestöjen ja -kuntien
kanssa ja paikallisella tasolla keskisuomalaisten opiskelijakuntien kanssa.
Työelämäsektorin
päätavoite
on
edistää
opiskelijoiden
työllistymistä,
työelämävalmiuksia ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Työelämäsektori tarjoaa
opiskelijoita hyödyttävää toimintaa ja edunvalvontaa, jotka edistävät opiskelijoiden
työllistymistä ja informoivat opiskelijoita työelämän erilaisista mahdollisuuksista. JYY
toimii opiskelijoiden äänenä Jyväskylän yliopiston työelämään liittyvissä yhteyksissä
valvoen ja kehittäen opiskelijanäkökulmasta työelämäasioita yhteistyössä yliopiston
toimijoiden kanssa. Yliopiston ulkopuolisissa yhteyksissä JYY edustaa niin ikään
opiskelijoita valvoen ja kehittäen työelämäasioita opiskelijanäkökulmasta. JYY ei tarjoa
päällekkäistä toimintaa muiden tahojen, kuten yliopiston työelämäpalvelujen ja
ammattiliittojen, kanssa.
Työelämäsektorin toimintaan liittyy tiiviisti ympäristön muutoksiin reagointi, minkä
vuoksi tämä linjapaperi tulee päivittää viimeistään vuonna 2018. Samassa yhteydessä
tulee arvioida nykyisten tavoitteiden toteutuminen ja päivittää ne vastaamaan sen
hetkistä työelämäpoliittista tilannetta.
Mikäli linjapaperin asettamien ehtojen puitteissa ilmenee tulkinnanvaraa, asian
ratkaisee JYYn hallitus. Muutokset JYYn työelämäpoliittiseen linjapaperiin hyväksyy JYYn
edustajisto.
JYYn työelämäsektorin tavoitteet
JYYn työelämäsektorin tavoitteena on tukea jäsentensä työllistymistä opintojen aikana
ja niiden jälkeen. JYYn työelämäsektori pyrkii auttamaan opiskelijaa hahmottamaan
opintojen ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä erilaisia työllistymismahdollisuuksia.
JYYn työelämäsektori tähtää yliopiston sisäisen vaikuttamistyön lisäksi tiiviiseen
yhteistyöhön yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa keskittyen yhteistyöhön KeskiSuomen alueen toimijoiden kanssa. Nämä tahot ovat työelämäasioihin liittyviä tahoja,

kuten yrittäjyysyhdistyksiä, paikallisia ammattiyhdistyksiä, työnantajia ja muita
työelämää ja työllistymistä tukevia organisaatioita. JYY ottaa tarvittaessa kantaa
valtakunnallisiin työelämäasioihin, mutta pääsääntöisesti niistä vastaa SYL.
JYYn työelämäpoliittiset tavoitteet Keski-Suomen alueen yhteistyötahoihin liittyen:
 Opiskelijat
ovat
entistä
tietoisempia
Keski-Suomen
työllistymisja
työharjoittelumahdollisuuksista.
 Keskisuomalaiset työnantajat tunnistavat opiskelijoiden monipuolisen osaamisen
ja suhtautuvat avoimesti mahdollisuuteen palkata opiskelija tai vastavalmistunut.
 Yhä useampi opiskelija löytää työ- ja/tai harjoittelupaikan Keski-Suomesta.
 Keski-Suomen alueella vaikuttavien työelämää tukevien organisaatioiden kanssa
luodaan nykyistä toimivampaa yhteistyötä.
 Tiivistetään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa työelämäpoliittisissa asioissa
esimerkiksi opiskelijafoorumin kautta.
JYYn työelämäsektori tahtoo yliopistossa toiminnallaan vaikuttaa työelämäkäytänteiden
laatuun ja yhtenäistämiseen sekä työelämävalmiuksien järkevään integroimiseen osaksi
opintoja ja opintokäytänteitä.[1] JYY tulee olemaan mukana varmistamassa, että
yliopiston päätöksenteko on tulevaisuusorientoitunutta sekä kansainväliset opiskelijat
huomioivaa myös työelämäasioiden kannalta.[1] JYYn tavoitteena on, että opiskelijat
ovat tietoisia myös akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksista.
JYYn työelämäpoliittiset tavoitteet yliopiston työharjoittelukäytänteisiin liittyen:
 Opiskelijan
toimeentulon
tulee
olla
taattu
työharjoittelun
aikana
työharjoittelusta saatavan palkan, yliopiston harjoittelutuen tai opintotuen
avulla.
 Työharjoittelusta tulee saada vähintään 5 opintopistettä kuukautta kohden niin,
että työharjoittelu edistää opintoja. (poikkeuksena alat, joilla on
valtakunnallisesti sovittu työharjoittelun opintopistemäärä) [1]
 Jokaisella tulee olla mahdollisuus suorittaa työharjoittelu joustavasti siten, että
se sijoittuu järkevästi osaksi opintoja.[1]
 Työharjoittelun tulee olla aidosti ohjattua ja tuettua yliopiston taholta.
JYYn työelämäpoliittiset tavoitteet yliopiston opinnäytekäytänteisiin liittyen:
 Opinnäytteiden tulee täyttää yliopiston määrittelemät tieteellisen tutkimuksen
kriteerit.
 Opinnäyte tulee voida toteuttaa yliopiston sisäisesti tai yhteistyössä ulkopuolisten
tahojen kanssa.
 Yliopistolle
tulee saada yhteinen sisäinen yleisohjeistus ulkopuolisen
opinnäyteyhteistyön tekemiseksi.
JYYn työelämäsektorin tehtävät ja toimijat
Työelämäsektori toimii opiskelijoiden edunvalvojana työelämäasioissa. JYYn
työelämäsektori tarjoaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja työelämävalmiuksien
hankkimisesta ja kehittämisestä.
JYY ei itse tuota työelämäpalveluita, vaan tukee niiden tuottamista sekä toimii
informaation välittäjänä opiskelijoiden ja palveluntarjoajien välillä. Työelämäpalveluita
Jyväskylän yliopistossa opiskeleville opiskelijoille tuottaa yliopiston työelämäpalvelut.

Työelämäsektorin
toiminnasta
vastaa
hallituksen
työelämävastaava(t)
poikkisektoraalisessa
yhteistyössä
ensisijaisesti
korkeakoulupoliittisen,
sosiaalipoliittisen, kansainvälisten asioiden ja yritysyhteistyösektorin kanssa. JYYn
hallitus
päättää
työelämäsektoria
koskevien
kannanottojen
hyväksymisestä.
Työelämäsektorin päälinjoista päättää JYYn edustajisto. Työelämävastaava(t) toteuttaa
edustajiston vuosittain vahvistamat toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät ja niiden
lisäksi sektori voi luoda ja toteuttaa myös muuta työelämätoimintaa.
Työelämävastaava(t) ottaa kantaa ja vaikuttaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin
työelämäasioihin ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työelämävastaava(t)
osallistuu SYL:n työelämätoimintaan ja -tapahtumiin sekä tekee yhteistyötä muiden
ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien kanssa. JYY järjestää jäsenilleen kohdennettua
työelämätoimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja infotilaisuuksien muodossa.
Työelämäsektorilla pyritään kartoittamaan ja luomaan jatkuvasti uusia kontakteja
alueen työelämätoimijoihin. JYYn työelämävastaava(t) pitää yhteyttä alueen
organisaatioihin, joiden toiminta on JYYn työelämätoiminnan kannalta mielekästä ja
hyödyllistä. Näiden toimijoiden kanssa työelämäsektori tekee yhteistyötä mm. JYYn
työelämätapahtumien järjestämisessä ja osallistumalla organisaatioiden tapahtumiin,
mikäli ne hyödyttävät ylioppilaskunnan jäseniä.
[1]

Ohjeita lukuvuoden 2014-2015 opetusohjelmien ja seuraavien opetussuunnitelmien
valmistelua/tarkastelua varten. (Rehtorin päätös 4.12.2013)

