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piskelijat ovat tärkeä osa kuntaa ja sen tulevaisuutta. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen luo edellytykset sille, että yhä useampi opiskelija jää Jyväskylään myös opiskelujen päätyttyä. Peruspalveluiden, työllisyystilanteen
ja kulttuurillisen viihtyvyyden täytyy olla kunnossa. Koska opiskelijoiden osuus kaupunkimme
asukasluvusta on merkittävä, opiskelijoita on kuultava paitsi heitä suoraan koskevissa asioissa,
myös silloin kun päätetään kaupungille tärkeistä ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavista asioista.
Opiskelijajärjestöt ovat innovatiivinen, asiantunteva ja ajatteleva joukko, jonka mukaan ottaminen päätöksentekoon palvelee kaupunkimme elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta. Tämä ohjelma
on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan
yhteinen kuntapoliittinen ohjelma, joka on voimassa kuluvan valtuustokauden ajan.

I – VAIKUTTAMINEN KUNNASSA
PÄÄTÖKSENTEKO AVOIMEKSI
OPISKELIJOILLE
Hyvään, demokraattiseen päätöksentekoon
kuuluu, että käsiteltäviin asioihin voi vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa. Päätöksenteon
avoimuus ja tiedon saavutettavuus kannustavat nuoria ja opiskelijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Opiskelijajärjestöt
tulee ottaa aktiivisesti mukaan asioiden valmisteluun, ja pyytää heiltä lausuntoja käsittelyssä oleviin asioihin, sillä opiskelijajärjestöillä on mielessään toteutettavia visioita
opiskelijaystävällisemmästä ja paremmasta
Jyväskylästä. JYY ja JAMKO haluavat man-

daattipaikat opiskelijajärjestöille kaupungin
lautakuntiin ja jaostoihin.
Lautakunnat tekevät asiantuntijaeliminä päätöksiä, joiden pohjana on viranhaltijoiden, työryhmien sekä jaostojen tekemä
valmistelutyö. Nämä päätökset ovat usein
merkittävässä roolissa esitysten tullessa tämän jälkeen kunnanhallituksen ja valtuuston
käsiteltäväksi. Opiskelijat haluavat tiiviistä
yhteydenpitoa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset takaavat sen, että
opiskelijat saavat sanansa kuuluviin ajoissa
ja pysyvät perillä siitä, missä eri asioiden
käsittelyssä mennään.

II – KAUPUNKIRAKENNE JA LIIKENNE
TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE JYVÄSKYLÄÄN
Joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteena tulee olla yksityisautoilun tarpeen vähentäminen, autottomien kaupunkilaisten
liikkumisen helpottaminen, ympäristöystävällinen kaupunkiliikenne ja vetovoimainen
keskusta. Tulevien reittisuunnitelmien täy-

tyy edistää hyviä kulkuyhteyksiä opiskelijaasuntokeskittymistä kampuksille ja keskustaan. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen
maksujärjestelmät tulee yhtenäistää. Opiskelija-alennuksien tulee olla viisikymmentä
prosenttia asetetuista hinnoista ja koskea
kaikkia opiskelijoita kotipaikasta ja iästä
riippumatta.

AUTOTON LIIKKUMINEN KUNNIAAN
Jyväskylän kaupungin täytyy parantaa kävely- ja pyöräilyturvallisuutta riittävillä nopeus- ja ajorajoituksilla sekä valaistuksella.
JYY ja JAMKO haluavat parempaa ohjeistusta keskusta-alueen pyöräilylle ja lisää
erillisiä pyöräilykaistoja ja -taskuja. Myös
laadukkaita pyöräparkkeja tulee lisätä keskustassa, matkakeskuksella ja korkeakoulujen kampusalueilla. Lisäksi niiden valvontaa
on parannettava sekä ketjullisten parkkien
määrää kasvatettava, jolloin kalliinkin pyörän parkkiin jättäminen on turvallista.

VIIHTYVYYTTÄ PUHTAASTA YMPÄRISTÖSTÄ
JYY ja JAMKO haluavat olla mukana vahvistamassa Jyväskylän elävää kaupunkikuvaa,
jota edistää viisas viheralueiden, ajoteiden
ja kevyen liikenteen väylien sekä rakentamisen suunnittelu. Kortepohjan ja muiden
opiskelija-asuntokeskittymien läheisten virkistysalueiden säilyminen on turvattava ja
kulkuyhteydet pidettävä hyvinä. Jätehuollon

pitää olla monipuolista ja toimivaa kaikkialla kaupunkialueella. Lajittelupisteitä täytyy
sijoittaa lisää keskusta-alueelle, jotta ympäristö säilyy viihtyisänä ja puhtaana. Erityisesti energiajakeen keräystä on lisättävä
koko kaupungissa.

ASUNTOJA OPISKELIJOILLE
Jyväskylän asuntotuotannossa on otettava
huomioon opiskelijoiden suuri osuus kaupungin väestöstä: joka neljäs on opiskelija.
Opiskelija-asuminen on luonteeltaan väliaikaista ja liikkuvaa, jonka vuoksi asuntojen
pitää olla muunneltavia ja monipuoliseen
asumiseen soveltuvia. Asuntojen esteettömyys ja saavutettavuus tulee huomioida.
Uusien rakennettavien asuntojen neliöhintojen tulee olla mahdollisimman alhaisia.
Asuntojen tulee sijaita kampusten ja keskustan tuntumassa - tätä edistää tehokas
kaavoitus ja neliöiltään järkevän kokoisten
asuntojen rakentaminen. Opiskelijakaupungin hyvää mainetta edistää runsas opiskelijaasuntotarjonta palveluiden lähellä. Palvelurakennetta opiskelija-asuntokeskittymissä
on kehitettävä.

III – TYÖLLISYYS JA TOIMEENTULO
TÖITÄ OPISKELIJOILLE

YRITTÄJYYDEN ESTEITÄ POISTETTAVA

Jyväskylän nuorten työllisyystilanne on yksi
maan heikoimmista. Korkeakoulutetut opiskelijat joutuvat etsimään työtä muualta, sillä monelle Jyväskylä ei voi sitä tarjota. Opiskelijoiden huono työllisyystilanne realisoituu
erityisesti kesäisin ja kasvattaa osaltaan sosiaalitoimen kuluja. Tarvitsemme kaupunkiin
uusia yrityksiä työllistämään nuoria ja lisäämään alueen elinvoimaisuutta. Kaupungin
tulee olla esimerkkinä ja sitoutua lisäämään
opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkoja
sekä tukea ja kannustaa paikallisia yrityksiä
ja muita toimijoita tarjoamaan niitä opiskelijoille ympäri vuoden.

Kaupungin tulee yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tukea palveluita ja tahoja, jotka
kannustavat opiskelijoita yrittäjyyteen ja
auttavat opiskelijoita yrityksen perustamisessa. Palveluista, kuten yrityksen perustamista helpottavasta Luotsi-palvelusta, on
pyrittävä tiedottamaan nykyistä enemmän.
Harva opiskelija tai vastavalmistunut ryhtyy
yrittäjäksi, vaikka voisi perustaa yrityksen
pienen tuen ja ohjauksen avulla.

TOIMEENTULOA ILMAN KATKOJA
Kaupungin on yhdessä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa huolehdittava siitä,

että opiskelija saa riittävästi tietoa hänelle
kuuluvista oikeuksista ja yhteiskunnan tarjoamista tukimuodoista. Osa opiskelijoista
on kunnan toimeentulotuen piirissä. Toimeentulotuen saaminen ei saa venyä yli la-

kisääteisten aikojen edes kesäaikana. Tuen
hakemiseen on tarjottava riittävästi apua ja
ohjausta. On myös varmistettava, että tukea
hakevat saavat yhtäläisen kohtelun sekä perustellun selvityksen päätöksistä.

IV – TERVEYS, HYVINVOINTI
JA VAPAA-AIKA
ENNAKOINTIA JA SUJUVIA HOITOPOLKUJA
Jyväskylän seutukunnan tulee jatkossakin
panostaa opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseen, huomioiden sekä resurssit että
laadun. YTHS:n palvelujen laajentumiseen
varaudutaan nostamalla opiskelijaterveydenhuollon resurssit sosiaali- ja terveysministeriön suositusten (2011) tasolle. Hoitotakuun tulee toteutua jatkossa. YTHS:n
ohjatessa erikoissairaanhoitoon kunnan
palveluiden tai ostopalveluiden piiriin on
taattava hoitoketjun katkeamattomuus sekä
tiedon siirtyminen hoitopaikasta toiseen.
Opiskelijoiden terveydenhuollossa tulee
panostaa erityisesti ennakoivaan terveydenhuoltoon, johon kuuluvat opiskelukykyä
parantavat liikunta- ja tukipalvelut. Myös
opiskelijoiden monikulttuurisuus ja erilaiset
elämäntilanteet tulee huomioida terveydenhuollossa.

LIIKUNTA ON OSA HYVINVOINTIA
Kaupungin tulee tehdä yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen Korkeakoululiikunnan parantamiseksi,
sillä se kattaa kaikki korkeakouluopiskelijat. Kaupungin omien liikuntapalveluiden
yhtenä merkittävänä asiakasryhmänä ovat
opiskelijat, joille palvelut tulee tarjota
opiskelijahintaan. Tämä on nähtävä selkeänä investointina opiskelijoiden terveyteen ja
hyvinvointiin. Korkea hinta ei saa olla este
liikunnalle. Jyväskylässä tulee jatkossakin
olla tarjolla liikuntapaikkoja eri kaupunginosissa. Liikuntapaikkoja tulee kehittää

ja huoltaa jatkuvasti. JYYn ja JAMKOn tavoitteena on, että erityisesti opiskelijaasuntokeskittymien läheisyydessä sijaitsevat
liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa.

KULTTUURIA KAIKILLE
Jyväskylän tulee tarjota opiskelijalle runsaat
vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä kulttuuritarjonta muun muassa teattereiden,
konserttitilojen ja museoiden muodossa.
Hinnoittelun tulee olla opiskelijaystävällistä. Kaupungin tulee tukea vapaata ja harrastuspohjaista kulttuuri- ja taidetoimintaa
tarjoamalla opiskelijoiden käyttöön edullisia
tiloja ja ilmoituspaikkoja eri kaupunginosissa. Kouluja on avattava myös iltakäyttöön,
jotta tiloja hyödynnettäisiin entistä paremmin. Vapaassa kaupunkitilassa, kuten puistoissa ja toreilla tapahtuvaa monipuolista
toimintaa tulee tukea ja helpottaa. Vapaiden kaupunkitilojen käyttömahdollisuuksista on tiedotettava paremmin sekä suomeksi
että englanniksi.
Kaupungin kulttuuritarjonta on pidettävä monipuolisena ja rikkaana. Uudet tilat
on suunniteltava ja vanhat mahdollisuuksien mukaan kunnostettava saavutettaviksi ja
esteettömiksi. Kulttuuripalveluja tulee olla
tarjolla myös muilla kielillä kuin suomeksi.
Nuoriso- ja kulttuuriavustusten hakuprosessien ja –kriteerien tulee olla läpinäkyviä.
Kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet pitäisi nähdä itseisarvoina ja ajatusten
herättäjinä sekä sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäjinä.

