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Johdanto

Tätä asiakirjaa määrittelevät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) strategia ja sen arvot, 

joita ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja vaikuttavuus. Tämä linjapaperi määrit-

tää JYYn kantoja ympäröivää yhteiskuntaa koskien sekä linjaa JYYn edunvalvonnan tavoitteita. 

Linjapaperi avataan edustajiston käsittelyyn edustajistokauden alkupuolella kevätlukukaudella. 

JYYn asiantuntijoita konsultoidaan linjapaperin päivittämisen yhteydessä. Lisäksi tarpeen vaa-

tiessa linjapaperiin voidaan tehdä akuutteja ja ajankohtaisia päivityksiä hallituksen esityksestä.

Mikäli JYYn täytyy muodostaa linja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen, jota ei tässä   

linjapaperissa ole määritetty, on hallituksen velvollisuus tällöin muodostaa ylioppilaskunnan lin-

ja kyseisen asian suhteen.
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Jyväskylän yliopisto

Yliopistodemokratia

Jyväskylän yliopiston pitää olla julkisoikeudellinen sivistysyliopisto, jonka hallinto on autono-

mista ja demokraattista. Nämä ovat tieteen arvostuksen ohella yliopistoyhteisön jaettuja arvoja. 

Opiskelijat ovat osa tiedeyhteisöä, ja yliopiston hallinnossa täytyy päteä hallinnon kolmikanta-

periaate kaikissa päätöksentekoelimissä. Yliopiston päätöksenteon pitää olla avointa, ja opiskeli-

janäkökulman täytyy näkyä päätöksenteon lisäksi myös valmisteluvaiheessa. Jyväskylän yliopis-

tosta ei tule säätiöyliopistoa. 

Vaikuttamistavoitteita

• Yliopistokollegion puheenjohtajistossa pätee poikkeuksetta tasakolmikantaperiaate. Pu-

heenjohtajan paikka kiertää tasakolmikannan välillä. 

• Riittävä opiskelijaedustus taataan tasakolmikantaperiaatetta noudattamalla kollegioissa ja 

tiedekuntaneuvostoissa.

• Tiedekunnan johdon valitseminen tapahtuu demokraattisesti tiedekuntaneuvostossa. 

• Johtoasemissa toimivien henkilöiden rekrytointi suoritetaan avoimesti ja demokraattisesti, 

ja prosessiin osallistuu myös opiskelijoita. 

• Tiedekuntien johtoryhmissä ja laitosten johtoryhmissä on opiskelijaedustus. 

• Kansainvälisten opiskelijoiden edustuksellisuutta yliopiston työryhmissä ja hallintoelimissä 

tuetaan sekä suoralla että välillisellä edustuksellisuudella. 

• Yliopistoyhteisön kaikki jäsenet ovat viestinnän kielen ja tiedon saatavuuden suhteen yh-

denvertaisia sisäisessä viestinnässä toisiinsa nähden. Opiskelijoita ei eritellä tarpeettomasti 

muista yliopistoyhteisön jäsenistä. 

• Apuraha- ja väitöskirjatutkijoille taataan äänioikeus yliopiston sisäisissä vaaleissa. 

• Rekrytointiprosessit yliopistoon ovat avoimia ja tasa-arvoisia. Määräaikaisiin työsopimuksiin 

tulee olla hyvä peruste.
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Koulutuksen kehittäminen

Jyväskylän yliopistossa järjestettävän koulutuksen pitää olla laadukasta ja tieteelliseen tietoon 

pohjautuvaa. Opiskelijoita kannustetaan sivistämään itseään laaja-alaisesti opiskelemalla yli op-

piainerajojen. Koulutusta on kehitettävä jatkuvasti ja opiskelijoiden on oltava aktiivisesti muka-

na koulutuksen kehittämistyössä. Koulutuksen täytyy olla joustavaa ja sen järjestämisessä on 

otettava huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Tiedekuntien sisällä opiskelijoita kohdel-

laan yhdenvertaisesti ja heidän kohtelussaan pyritään hyödyntämään samoja käytänteitä. Opin-

tosuoritusten arviointiperusteiden pitää olla avoimia ja tasa-arvoisia opiskelijoille.

Vaikuttamistavoitteita

• Lähiopetus on opiskelun ensisijainen muoto. Yliopiston tulee kuitenkin tarjota etäkursseja 

ja -opintokokonaisuuksia sekä laadukkaita verkkoluentomateriaaleja tukemaan 

omatoimista opiskelua sekä opiskelun saavutettavuutta.

• Yliopisto tarjoaa kaikissa tutkinto-ohjelmissa monipuolisia suoritustapoja sekä opetusmate-

riaaleja yksilölliset tarpeet sekä moninaiset elämäntilanteet huomioon ottaen.

• Etäopiskelumahdollisuuden tarjoaminen ei saa olla keino säästää kustannuksista, ja laadu-

kas etäopetus vaatii laadukasta etäpedagogiikkaa.

• Alanvaihto on joustavaa yliopiston sisällä.

• Tutkimus- ja opetushenkilökunnan työtaakkaa vähennetään lisäämällä hallinnon henkilös-

töä.

• Yliopiston henkilöstölleen tarjoama pedagoginen koulutus on laadukasta ja riittävää. Yli-

opisto kannustaa henkilökuntaa edistämään kielitaitoaan sekä kansainvälisiä valmiuksiaan.

• Yliopiston ulkopuolella tapahtuva osaamisen kartuttaminen esimerkiksi vapaaehtoistoimin-

nassa tai järjestötyössä tunnistetaan ja liitetään osaksi tutkintoa. Kaikkien ylioppilaskunnan 

piirissä olevien järjestöjen toiminta voidaan hyväksilukea tutkintoon.

• Räätälöidyn tutkinnon kokoaminen yliopiston sisällä on helppoa ja sujuvaa.

• Sekä kansainvälisten että suomalaisten opiskelijoiden ääni kuuluu koulutuksen kehittämi-

sessä. Osallisuutta tuetaan avoimella viestinnällä.

• Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen (AHOT) tarjotaan laadukasta ohjausta.
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AHOT-menettely on yhdenvertainen tiedekuntien välillä ja se on saatavilla välittömästi opin-

tojen alusta asti.  

• Uusien järjestelmien käyttöönotto ei saa vaarantaa opiskelijoiden perusoikeuksia. Uudet tie-

tojärjestelmät tulee suunnitella ja testata niin, että niiden käyttöönotto ei heikennä opis-

kelijoiden tai opetushenkilökunnan työskentelyä tai jaksamista. Sekä uusien että nykyisten 

järjestelmien käyttöön on tarjolla riittävästi ohjausta opiskelijoille ja henkilökunnalle.

• Opinnäytteen voi toteuttaa sisäisesti yliopistolla tai yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kans-

sa. Yliopistolle tulee saada yhteinen yleisohjeistus yliopiston tai ulkopuolisten tahojen kans-

sa tehtävien opinnäytteiden tekemiseksi. 

• Kaikissa tiedekunnissa on käytössä opinnäytesopimuspohjat, jotka määrittelevät opiskelijan 

ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet opinnäytettä tehdessä. 

• Ympärivuotinen opiskelu mahdollistetaan tutkintoon kiinnitettävissä olevilla ilmaisilla ke-

säopinnoilla ja ympäri vuoden tarjolla olevilla sähköisillä tenteillä. Opiskelijoita tiedotetaan 

mahdollisuudesta tehdä Jyväskylän yliopiston sähköisiä tenttejä muissa oppilaitoksissa ym-

päri Suomea. Yliopistossa otetaan käyttöön anonyymi tenttiminen kaikissa soveltuvissa ten-

teissä.

• Opintopisteeseen vaadittava työmäärä on käytännössä kaikkialla sama. Opintojakson edel-

lyttämä työmäärä vastaa siitä saatavia opintopisteitä.

• Kurssimateriaaleja on riittävästi saatavilla ja ne suhteutetaan kursseille tyypillisesti osallistu-

vien opiskelijoiden määrään. 

• Opetushenkilökunnalle tarjotaan koulutusta tekijänoikeuksista. Yliopisto ei saa painostaa 

heitä luovuttamaan tekemäänsä oppimateriaalia. 

• Yliopiston sisäisessä rahoitusmallissa otetaan huomioon koulutuksen kehittäminen.

• Opiskelijoille tarjotaan yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen liittyviä kursseja. 

• Yrittäjyyskasvatusta tarjotaan erityisesti aloilla, joilla kosketus yrittäjyyteen on muutoin vä-

häinen. 

• Jyväskylän yliopisto toimeenpanee Unifi:n 12 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesiä.
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Ohjauksen kehittäminen

Opiskelijan täytyy saada riittävää ohjausta opintojensa suorittamiseen koko opintojensa ajan. 

Ohjaus tukee opiskelijan oman osaamisen tunnistamista Opiskelijan ohjausta on kehitettävä 

jatkuvasti ja opiskelijoiden on oltava aktiivisesti mukana ohjauksen kehittämistyössä. Opiskeli-

japalautetta täytyy kerätä systemaattisesti ja sitä on hyödynnettävä ohjauksen kehittämisessä. 

Vaikuttamistavoitteita

• Tiedekunnissa noudatetaan laadukkaan ohjauksen periaatteita ja opiskelijan ohjaukseen 

osoitetaan riittävästi resursseja. Ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden erityiset ja yksilöl-

liset tarpeet. 

• Yliopisto säätää ohjausmitoituksen, joka takaa riittävän ohjauksen resurssit. 

• Ohjauksen kehittämiseen ohjataan riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja. Opiskelijoiden 

osallistumista ohjauksen kehittämiseen tuetaan osallistavilla työtavoilla ja avoimella viestin-

nällä. 

• Kurssin arviointi ei ole ainoa palaute, jonka opiskelija saa opintosuorituksen aikana, vaan 

opiskelijalla on mahdollisuus saada  palautetta myös oppimisprosessin aikana. 

• Palautejärjestelmää kehitetään läpinäkyvämmäksi siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus 

nähdä, miten heidän palautettaan käytetään koulutuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

Työelämä ja työharjoittelu

Jyväskylän yliopiston täytyy edistää opiskelijoidensa tehokasta työllistymistä työelämäkontak-

tien kautta sekä tarjoamalla työllistymistä tukevia opintoja. Lisäksi työelämärelevanssi on otet-

tava huomioon laajasti opintojen sisällöissä ja osaamistavoitteissa. 

Vaikuttamistavoitteita

• Työharjoittelua tuetaan ja sen voi aina sisällyttää opintoihin. Työharjoittelusta saa työmäärää 

vastaavan määrän opintopisteitä. Opintopisteiden myöntämisen työharjoittelusta tulee olla 

yhtenäistä tiedekuntien välillä. 
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• Työharjoittelun tulee olla aidosti ohjattua yliopiston taholta. Kaikilla on mahdollisuus työhar-

joitteluun. 

• Harjoittelutuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhtenäisiä tiedekuntien ja laitosten välillä, 

ja harjoittelutuen hakuprosessista viestitään selkeästi. 

• Kaikkiin tutkintoihin kuuluviin ja vapaaehtoisiin työharjoitteluihin tarjotaan harjoittelutuki.

Oppimisympäristöt

Yliopiston on tarjottava monimuotoisia ja toimivia oppimisympäristöjä niin kampuksella kuin 

verkossakin. 

Vaikuttamistavoitteita

• Kampusten opiskelutilat ja tenttimistilat ovat esteettömiä ja saavutettavissa myös ilta-ai-

kaan. Myös ympäri vuorokauden auki olevia työskentelytiloja löytyy kampukselta.  

• Opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille on tarjolla kampuksilla runsaasti tiloja monipuoliseen 

toimintaan. Jokaisella ainejärjestöllä on oma tai jaettu ainejärjestötila, joka sijaitsee mahdol-

lisimman lähellä alan opetustiloja. 

• Opetus- ja opiskelutilojen rakentamisessa huomioidaan ekologinen kestävyys, esteettömyys 

sekä hyvä ilmanlaatu, ergonomia ja akustiikka. Tilojen ilmanlaatua seurataan järjestelmälli-

sesti.

Kielipolitiikka

Jyväskylän yliopiston pitää tehdä merkittävää tutkimusta ja järjestää laadukasta koulutusta sekä 

suomeksi että englanniksi. Yliopiston viestinnän on oltava kielellisesti esteetöntä, ja suomea 

puhumattomien opiskelijoiden tarpeet on otettava huomioon. Kansainvälisillä opiskelijoilla on 

samanlainen, ellei jopa laajempi, tiedontarve kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Näin ollen kaikki 

kansainvälisten opiskelijoiden opintoihin, elämiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvä ma-

teriaali täytyy olla saa- tavilla myös englanniksi.
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Vaikuttamistavoitteita

• Yliopisto tuottaa jatkossakin laadukasta tutkimusta suomen kielellä vahvistaen suomen ase-

maa tieteen kielenä. 

• Yliopiston viestintä tapahtuu vähintään suomeksi ja englanniksi, ja se tavoittaa myös viitto-

makieliset ja muut suomea puhumattomat opiskelijat. Yliopisto viestii myös selkosuomella. 

• Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan laadukasta ja helposti saavutettavaa suomen kielen 

opetusta. Englanninkielinen opetus on laadukasta. Opettajien kielitaidossa ei ole merkittä-

viä puutteita, jotka    heikentävät opetuksen laatua tai asettavat opiskelijat eriarvoiseen ase-

maan.

• Ohjauksessa otetaan aina huomioon opiskelijan kielelliset tarpeet.

• Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilla on subjektiivinen oikeus suomenkieli-

seen ohjaukseen.

Kansallinen korkeakoulupolitiikka

Yliopistojen rahoitus

Yliopistoilla on tärkeä tehtävä tutkimuksen, sivistyksen ja tieteen ylläpitäjinä sekä kehittäjinä. 

Yliopistojen rahoituksen tasoa on nostettava koulutuksen laadun korkean tason takaamiseksi. 

Yliopistorahoituksen pitää perustua ensisijaisesti julkiseen rahoitukseen ja rahoitusmallin on ol-

tava läpinäkyvä, ennustettava ja koulutuksen laadusta palkitseva. Koulutuksen rahoituksen täy-

tyy perustua pääasiassa rahoitusmallin perusosaan strategisen rahoituksen sijasta koulutuksen 

vakaan perusrahoituksen takaamiseksi.

Vaikuttamistavoitteita

• Yliopistojen rahoitus on sidottu indeksiin. 

• Yliopistojen rahoitusmallia päivitetään lisäten koulutuksen laadun sekä laadullisen työllisty-

misen mittareiden painoarvoa. 

• Yliopistot saavat rahoitusta perustuen suoritettuihin opintopisteisiin valmistuneiden tutkin-
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tojen sijasta. 

• Kansainvälistymisen tukeminen otetaan huomioon rahoitusmallissa. 

• Tavoite korkeakoulutusasteen nostamisesta ei saa vaikuttaa korkeakoulutuksen laatuun tai 

vaativuuteen. Tavoitteen toteutuminen vaatii yliopistojen perusrahoituksen lisäämistä. 

Maksuton koulutus

Koulutuksen tasa-arvon takaamiseksi ja saavutettavuuden edistämiseksi koulutuksen pitää Suo-

messa olla maksutonta kaikille kaikilla koulutusasteilla aikaisempien tutkintojen määrästä ja ta-

sosta riippumatta.

Vaikuttamistavoitteita

• EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuista luovutaan. 

• Maksullinen tilauskoulutus ei ole ainoa vastaus kasvaviin täydennyskoulutuksen ja elinikäi-

sen oppimisen tarpeisiin. 

• Kaikki Suomen korkeakoulut tarjoavat laitteet sellaisille pääsykokeisiin osallistujille, joilla ei 

ole valintakoeyhteensopivaa laitetta. 

• Yliopistot tarjoavat opiskelijoille lisenssit opinnoissa vaadittaviin ohjelmistoihin. Käytetään 

avoimella lisenssillä lisensoituja ohjelmia, mikäli se on luontevasti mahdollista. 

• Avoin yliopisto avaa maksuttomia kursseja ja luentoja laajemmalle yleisölle. Avoimen yliopis-

ton opinnot ovat maksuttomia ihmisille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaik-

kaa.

Korkeakoulutukseen hakeutuminen

Opiskelijavalintakäytänteiden on oltava koulutuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta ylläpitäviä ja 

edistäviä. Opiskelijavalinnat täytyy suorittaa yliopistojen autonomiaa kunnioittaen ja yliopistolla 

on oltava oikeus valita opiskelijansa parhaaksi katsomallaan tavalla alakohtaiset erityispiirteet 

huomioon ottaen. Toisen asteen opintomenestys tai ylioppilastutkinto eivät saa olla ensisijai-
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nen valintaperuste. Joustavalla ja ennakoivalla opinto-ohjauksella voidaan tehostaa opintoihin 

hakeutumista sekä   oikean   opiskelupaikan löytymistä jo hakuvaiheessa. Avoimen väylästä ei 

saa muodostua maksullista oikoreittiä yliopisto-opintoihin, ja avoimen kautta korkeakouluun 

hakeutumista pitää jatkossakin rajoittaa riittävän pienillä kiintiöillä.

Vaikuttamistavoitteita

• Ensikertalaiskiintiöistä luovutaan. 

• Todistusvalinnasta ensisijaisena väylänä korkeakoulutukseen luovutaan. Hakijan soveltu-

vuutta mittaava alakohtainen valintakoe tai alan yhteisvalintakoe on ensisijainen väylä yli-

opistoon. Valintakoe perustuu ensisijaisesti koetilanteessa jaettavaan materiaaliin.  

• Alakohtaisesti merkittävät soveltuvuuskokeet säilytetään. 

• Valintakokeissa vaadittavien tietojen ja taitojen tulee olla saavutettavissa ilman maksullista 

lisäkoulutusta. 

• Avoimen yliopiston rooli tulee olla ensisijaisesti jatkuvan oppimisen edistämisessä. Avoimen 

yliopiston väylää ei tule kasvattaa. Avoimella yliopistolla ei saa olla tutkinnonanto-oikeutta.

• Avoimen väylä on ensisijaisesti niitä hakijoita varten, joilla ei ole yleistä korkeakoulukelpoi-

suutta. 

• Avoimen väylän kautta hakeutumiseen vaadittava opintopistemäärä saa vastata korkeintaan 

valintakokeeseen valmistautumista vastaavaa määrää opintoja. 

• Siirtohaku on joustavaa korkeakoulujen välillä. 

• Yliopistot tarjoavat ohjausta jo hakuvaiheessa oleville mahdollisille tuleville opiskelijoille. 

• Opinto-oikeus myönnetään ensisijaisesti sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkin-

toon, haku erillisiin maisteriohjelmiin säilyy. 

• Syksyn yhteishakua laajennetaan.

Korkeakoulutuksen rakenne ja  yliopistojen autonomia 

Ammattikorkeakouluilla  ja   yliopistoilla   on   eriävät   profiilit, ja tästä on pidettävä kiinni myös 
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jatkossa. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä tehdään pääasiassa koulutuksen järjestämisen kaut-

ta  rakenteiden  yhdistämisen  sijasta.  Yliopistojen autonomisesta  asemasta  on  pidettävä  kiinni  

esimerkiksi antamalla yliopistojen päättää sisäisestä rahoituksesta oman rahoitusmallin kaut-

ta. Yliopistojen profiloitumisen edistäminen on tehtävä yliopistojen autonomiaa   kunnioittaen.   

Jokaisessa   yliopistossa pitää myöntää  sekä  kandidaatin  että  maisterin  tutkintoja. Yliopistojen 

ensisijainen tehtävä ei saa olla ympäröivän elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen. Yliopistojen 

tärkein tehtävä on sivistys. Suomen korkeakoulujen on muodostettava valtakunnallisesti katta-

va yhtenäinen kokonaisuus, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Vaikuttamistavoitteita

• Duaalimalli säilytetään. 

• Korkeakoulujen välistä koulutusyhteistyötä syvennetään. Yhteistyössä keskitytään koulutuk-

sen järjestämiseen. 

• Yliopistot lisäävät opiskelijavuorovaikutusta eri alueiden ja koulutusasteiden välillä. 

• Ikuinen opinto-oikeus palautetaan tutkintojen suoritusaikarajat poistamalla. 

• Yliopistojen määrää ei vähennetä. 

• Yliopistojen profiloitumista ei painoteta monitieteisyyden kustannuksella tai korkeakoulu-

verkkoa supistamalla. 

• Nykyiset julkishallinnolliset yliopistot pysyvät julkishallinnollisina.

Koulutuksen digitalisaatio

Koulutuksen digitalisoiminen mahdollistaa joustavan korkeakoulujen välisen yhteistyön koulu-

tuksen järjestämisessä sekä luo keinot ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun. Pedago-

giikan taso ei kuitenkaan saa laskea koulutusyhteistyön seurauksena. Korkeakoulujen yhteistyö 

voi perustua kansallisille oppiainekohtaisille opintokokonaisuuksille, mikäli ne ovat pedagogi-

sesti  toimivia  ja  laadukkaita. Digitalisoiminen mahdollistaa myös toisen asteen opiskelijoille kor-

kea-asteen opintojen suorittamisen jo ennakoivasti. Näin siirtymää toiselta asteelta korkea-as-

teelle voidaan tehostaa ja koulutuspolkua yhtenäistää. Digitalisoimalla myös opinto-ohjauksen 

saavutettavuutta voidaan kehittää.
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Vaikuttamistavoitteita

• Koulutusta ei digitalisoida pedagogiikan kustannuksella, vaan pedagogisten ratkaisujen toi-

mivuus asetetaan etusijalle.

• Digitalisaation   ensisijaisia   hyödyntämismahdollisuuksia ovat maisterivaiheen opinnot ja 

korkea-asteen opintojen tarjoaminen toisen asteen opiskelijoille.

Kansainvälinen korkeakoulupolitiikka ja 
kansainvälistyminen 

Suomen ja Jyväskylän asema kansainvälisessä  
tiedeyhteisössä

Jyväskylän yliopiston on oltava vaikuttava toimija kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Opiskelija-

liikkuvuudella ja laadukkaalla koulutuksella taataan Jyväskylän yliopiston houkuttelevuus kan-

sainvälisellä     korkeakoulujen kentällä. Jyväskylän yliopiston on panostettava kansainvälisten 

opiskelijoiden työelämätaitojen ja -kontaktien   kehittämiseen. On koko Suomen etu, että kan-

sainväliset opiskelijat työllistyvät Suomeen valmistuttuaan. Jyväskylän   yliopistossa täytyy teh-

dä merkittävää tutkimusta myös   muilla kielillä kuin suomeksi. Yliopiston on kannettava osan-

sa globaalista vastuusta osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kansainvälisissä kriisitilanteissa 

sekä kouluttamalla humaaneja yhteiskunnallisesti aktiivisia vaikuttajia. Kansainvälisten maiste-

riohjelmien opetus on tasavertaisesti laadukasta ja ne hyödyntävät yliopiston vahvuuksia ollak-

seen kilpailukykyisiä ja työllistymisen mahdollistavia. 

Vaikuttamistavoitteita

• Jyväskylän yliopisto panostaa opiskelijaliikkuvuuteen ja se huomioidaan sisäisessä rahoitus-

mallissa.

• Kansainvälisille opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko opiskeluajaksi. Yliopistosta val-

mistuvat kansainväliset opiskelijat saavat pysyvän oleskeluluvan.

• Oleskeluluvan uusimista helpotetaan ja uusimisen mahdollisuutta ei sidota esimerkiksi opin-

topisteiden määrään.

• Kansainvälisten opiskelijoiden asiointia pankeissa ja virastoissa helpotetaan ja suomen kieli 
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tai kansalaisuus ei ole asioinnin ehto.

• Maahanmuuttovirastossa asiointi onnistuu Jyväskylässä tai sähköisesti.

• Yliopistot ja yhteiskunta tukevat kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Kansainvälis-

ten opiskelijoiden työllistymistä edistetään muun muassa työkokemuksen karttumista tuke-

villa hankkeilla ja kursseilla.

• Yliopisto tukee kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota ja inkluusiota.

• Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä edistää heidän asemaansa opiskelijayhteisössä.

• Integraation ja inkluusion ja työllistymisen edistämiseksi kansainväliset opiskelijat voivat tu-

tustua jo opintojensa aikana paikallisiin työnantajiin sekä työnhakuun.

• Yliopisto tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille kotoutumisen edistämiseksi kattavasti ja ala-

kohdennetusti suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta, mikä tukee myös työelä-

mään siirtymisessä. 

• Kansainväliset opinto-ohjelmat suunnitellaan niin, että niissä on mahdollisuus suorittaa riit-

tävä määrä opintopisteitä oleskeluluvan uusimiseksi sekä apurahan säilyttämiseksi.

• Kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia ei tiivistetä ajallisesti ja opintoja tarjotaan mahdollisimman 

tasaisesti läpi lukuvuoden, sisältäen kesäkauden.

• Kansainväliset maisteriohjelmat rakennetaan niin, että ne houkuttelevat yhtälailla niin suo-

malaisia kuin kansainvälisiäkin opiskelijoita.

• Kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin myönnettäville stipendeille luodaan kansallinen, tasapuo-

linen ja selkeä järjestelmä

• Yliopiston tukee aktiivisesti tukea pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden turvaa etsi-

vien kouluttautumista, ja mahdollistaa heidän pääsynsä omaa alaa vastaavan yliopistonkou-

lutuksen piiriin erillisellä opinto-oikeudella.

• Tavoite kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisäämisestä edellyttää henkilökun-

nan määrän lisäämistä. 
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Ulkomaanjaksot ja kotikansainvälistyminen

Jokaisella opiskelijalla pitää olla mahdollisuus kansainvälistyä opintojensa aikana ja tämä on 

huomioitava opetussuunnitelmissa. Ulkomailla suoritettava vaihto- tai työharjoittelujakso on 

yksi vaihtoehto, mutta ei ainoa tapa kansainvälistyä.    Kotikansainvälistymisellä    varmistetaan, 

että kaikilla opiskelijoilla on valmistuttuaan valmiudet   toimia kansainvälisessä ympäristössä. 

Kotikansainvälistymiseen yliopistolla kuuluu esimerkiksi kansainvälinen toimintaympäristö, 

mahdollisuus suorittaa vieraskielisiä opintoja, opiskella vieraita kieliä sekä kansainvälisten opis-

kelijoiden tutorina toimiminen.

Vaikuttamistavoitteita

• Yliopisto tarjoaa laadukasta, riittävää ja yksilölliset tarpeet huomioivaa ohjausta kansainvä-

listymis- jakson suunnitteluun ja tukee vaihtoon lähdössä esimerkiksi rahallisesti sekä järjes-

tämällä lähtöorientaation.

• Yliopisto tukee myös vaihdosta palaavia opiskelijoita järjestämällä paluuorientaation ja tar-

joaa laadukasta ohjausta vaihdossa suoritettujen opintojen AHOT-kirjauksiin.

• Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan sujuvasti tutkintoon ja niitä arvostetaan samal-

la tavalla kuin kotiyliopistossa suoritettuja opintoja.

• Vaihdossa suoritetut kurssit tulee saada kirjattua (AHOT) osaksi tutkintoa siten, että niistä 

selviää hankittu osaaminen.

• Vieraiden kielten opetukseen yliopistossa panostetaan.

• Opetussuunnitelmissa mahdollistetaan kotikansainvälistyminen sekä opintoja edistävä ul-

komaanjakso. Ulkomaanjaksolle on tilaa tutkinto-ohjelmissa. Mahdollisuuksista ulkomaan-

jaksoon sekä kotikansainvälistymiseen viestitään riittävästi ja tasapuolisesti tutkinto-ohjel-

masta riippumatta.

• Erilaisia tapoja kotikansainvälistymiseen kehitetään. Yliopiston henkilökunnalla on riittävästi 

tietoa erilaisista koti- kansainvälistymisen muodoista.

• Suomen- ja englanninkielisten koulutusohjelmien välistä yhteistyötä lisätään. Suomenkieli-

sissä koulutusohjelmissa opiskelevilla opiskelijoilla on opinnoissaan mahdollisuus kotikan-

sainvälistymiseen osallistumalla kursseille, jotka ovat osa kansainvälisiä koulutusohjelmia.
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• Yliopisto edistää marginalisoitujen opiskelijaryhmien, kuten perheellisten opiskelijoiden 

mahdollisuutta vaihto-opiskeluun.

• Yliopiston tulee tarjota lyhytliikkuvuusjaksoja nykyistä enemmän. Yliopisto kannustaa pi-

dempiaikaisten vaihto-opintojen lisäksi lyhytliikkuvuusjaksoihin.

Kansainvälinen rakenteellinen kehittäminen ja koulutuksen globali-
saatio

Suomen pitää edistää Bolognan prosessin tavoitteiden toteutumista ja osallistua aktiivisesti yh-

tenäisen Eurooppalaisen koulutusalueen luomiseen.  Tieteen  ja  sen  tekemisen on lähtökohtai-

sesti oltava aina avointa. Suomen pitää olla edelläkävijä avoimen tieteellisen tiedon julkaisijana 

globaalisti.

Vaikuttamistavoitteita

• Eurooppalaiset kandidaatin ja maisterin tutkinnot tunnustetaan kaikkialla Euroopassa.

• Suomi ottaa aktiivisen roolin Bolognan prosessin tavoitteiden toteuttamisessa.

• Koulutuksen globalisaation ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen lukeutuu Suomen 

yliopistokentän perusarvoihin.

Yhteiskunta

JYY haluaa osaltaan edistää ja rakentaa suomalaista hyvinvointivaltiota, globaalia oikeudenmu-

kaisuutta sekä tasa-arvoista tulevaisuutta. Päätöksenteon on tukeuduttava ekologisen ja sosiaa-

lisen kestävyyden periaatteiden lisäksi tieteelliseen tietoon. Kestävä kehitys  on  huomioitava  

kaikessa päätöksenteossa.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tässä  asiakirjassa  sosiaalista, taloudellista, inhimillistä, kult-

tuurista ja ekologista kestävyyttä. Näistä eri kestävyyden ulottuvuuksista ekologinen kestävyys 

toimii perustana muille kestävyyden ulottuvuuksille. JYY on demokraattinen organisaatio joka 
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vastustaa aktiivisesti demokratiaa uhkaavia ääriliikkeitä.

Suomalainen yhteiskunta

Suomalainen hyvinvointivaltio on osaavan, terveen ja hyvinvoivan tulevaisuuden edellytys. Su-

kupolvien välistä oikeudenmukaisuutta pitää edistää. Nuorilla ja tulevilla sukupolvilla on oltava 

mahdollisuus osallisuuteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, hyvinvoivaan elinympäris-

töön sekä eläkkeisiin. Nuoria täytyy osallistaa päätöksentekoon, ja heitä on myös kuunneltava. 

Nuoria on  kasvatettava aktiiviseen kansalaisuuteen. Suomalaisen osaamisen varmistamiseksi ja 

kehittämiseksi sekä  syrjäytymisen  ehkäisemiseksi yleissivistävään ja laadukkaaseen koulutuk-

seen on panostettava   kaikilla   asteilla,   varhaiskasvatuksesta   lähtien. Suomen pitää  edistää  

kansainvälisillä  kentillä  vapaata liikkuvuutta ja globaalia vastuunkantoa.

Vaikuttamistavoitteita

• Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun resurssit ovat turvattu.

• Toisen asteen koulutus on yleissivistävää sekä laadukasta ja tukee nuorten hyvinvointia. Kai-

killa toisen asteen suorittaneilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hakeutua korkeakoulutuk-

sen piiriin.

• Varhaiskasvatuksen ja koulun tilat sekä opiskelutilat ovat turvallisia, terveitä ja esteettömiä.

• Kirjastot ovat tärkeitä kansakunnan sivistäjiä, kasvattajia ja hyvinvoinninedistäjiä, ja niiden 

toiminta on turvattu. Kirjastojen pitää palvella opiskelijoita paremmin esimerkiksi paranta-

malla akateemisen kurssikirjallisuuden saatavuutta sekä tarjoamalla opiskelutiloja. 

Opiskelijan toimeentulo

Vakaa ja riittävä toimeentulo on tärkeää opiskelijalle niin hyvinvoinnin kuin opiskelukyvynkin 

vuoksi.  Opintotuen  pitää olla tasoltaan  riittävän  korkea  ihmisarvoiseen  elämään,  ja sen on 

mahdollistettava täysipäiväinen opiskelu moninaisissa elämäntilanteissa sekä erilaisista talou-

dellisista lähtökohdista ja ilman pakkoa lainan nostamiseen tai työntekoon. Opintotuki on yksi 

sosiaaliturvan muoto ja sellaisena se pitäisi myös nähdä. Opiskelijalla on oltava  mahdollisuus  

erehtyä,  valita  väärin sekä pärjätä moninaisissa  ja  myös  taloudellisesti  haastavissa elämänti-

lanteissa. Opintotuen pitää yhdessä asumistuen kanssa olla riittävä asuinpaikkakunnasta ja asu-

mismuodosta riippumatta. 
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Opiskelijoilla on oltava oikeus omaan toimeentuloon.   Siksi   asuinkumppanin   tulojen   ei pidä 

vaikuttaa opiskelijansosiaalietuuksiin. Pitkällä tähtäimellä JYY haluaa Suomeen kattavan perus-

tulon tai muunnimisen   vastaavan   universaalin,   kattavan, yksilökohtaisen ja yhtenäisensosi-

aaliturvan. Perustulo takaa toimeentulon muuttuvassa työelämässä, jossa yhä useampi   työikäi-

nen saa elantonsa silpputuloista.

Vaikuttamistavoitteita

Opintotuki

• Opintorahan määrää nostetaan samantasoiseksi toimeentulotuen perusosan kanssa, ja, jol-

loin se on yhdessä asumistuen kanssa riittävän suuri elämiseen.

• Opiskelijan  minimitoimeentuloa  ei  kateta  opintolainalla, mutta opintolainalla voidaan 

mahdollistaa opiskelijoille elintason nostaminen.

• Opintotuki on sidottu indeksiin.

• Tukikuukausien  määrää  lisätään.  niin,  etteivät  esimerkiksi kesäopinnot aiheuta tukikuu-

kausien loppumista kesken. Valmistumisnopeuteen kannustetaan muilla tavoin, kuten pa-

nostamalla ohjaukseen ja joustaviin opintomahdollisuuksiin.

• Kandidaatti- ja maisterivaiheen tuet yhdistetään. Kandidaatintutkintoon myönnetyt opinto-

tuet voi käyttää maisteriopintoihin, vaikka opiskelija valmistuisi kandidaatiksi jo ennen kaik-

kien tukikuukausien käyttämistä.

• Uuteen tutkintoon tai alanvaihdon vuoksi on mahdollista saada hakemuksesta lisää tukikuu-

kausia.

• Tulorajojen ylittymisen vuoksi takaisin perittävien opintorahojen perintäkorotuksesta luovu-

taan ja takaisin perittävät tukikuukaudet voi saada myöhemmin uudelleen käyttöön. Opiske-

lijalle   myönnetään runsaasti takaisinmaksuaikaa.

• 20 opintopisteen lukuvuosittaisesta vähimmäisvaatimuksesta luovutaan.

• Opintojen   edistymisvaatimusten   alittamisen selvittämistä helpotetaan ja opintojen hidas-

tumisesta voi ilmoittaa Kelalle jo ennakoivasti ennen selvityspyyntöä.

• Opintotuen    kuukausittaista    vähimmäissuoritusvaatimusta ei nosteta.
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• Opintotuki siirretään opetusministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Jatkos-

sa opintotukea käsitellään osana sosiaaliturvaa. Opintotuki otetaan osaksi sosiaaliturvan ko-

konaisuudistusta.

• Alueellista opintolainahyvitystä ei oteta käyttöön.

Yleinen asumistuki

• Yleinen asumistuki on yksilökohtainen. Yksilökohtaiseen asumistukeen siirrytään vähintään-

kin päätoimisten opiskelijoiden osalta.

• Asumistuki mahdollistaa yhdessä asumisen tukia vähentämättä niin kavereiden kuin avo-

puolisoidenkin kesken. Kimppa-asumisessa tuet ovat sidottuja hakijan omaan vuokraan eikä 

muiden samassa asunnossa asuvien tuloilla ja vuokrilla ole vaikutusta niihin.

• Avopuolisoksi tulkitseminen perustuu hakijan omaan ilmoitukseen.

• Vuokrasopimuksen muodolla ei ole asumistukeen laskevaa vaikutusta.

Toimeentulotuki

• Toimeentulotuki on hakijakohtainen. Kela ei aseta avopuolisoita elatusvelvollisiksi toisistaan.

• Toimeentulotukilaskelmassa  opintolainaa  ei  lasketa  tuloiksi.

• Lapsilisää tai alaikäisen lapsen tuloja ei lasketa tuloiksi toimeentulotukea myönnettäessä.

• Toimeentulotukeen  liittyvää  byrokratiaa  helpotetaan.

Perustulo

• Pitkällä  aikavälillä  otetaan  käyttöön  vastikkeeton,  kaikille yli 18-vuotiaille Suomessa vaki-

naisesti asuville henkilöille maksettava perustulo tai muun niminen universaali ja yksilökoh-

tainen sosiaaliturva.

Perheelliset opiskelijat

• Myös  perheellisillä  opiskelijoilla  on  mahdollisuus  keskittyä täysipäiväisesti opintoihin ja 

saada riittävää toimeentuloa.
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• Opintotuenhuoltajakorotusta nostetaan.

Toimeentulo ja sairastaminen

• Opiskelijan   siirtymistä   sairauspäivärahalle   helpotetaan.

• Osa-aikainen  opiskelu  on  sairausaikana  mahdollista.

• Opiskelijan   sairauspäivärahan   tasoa   korotetaan.

Alanvaihto ja toimeentulo

• Uudelleenkouluttautuminen  on  taloudellisesti  mahdollista myös silloin, jos aiempi koulu-

tus ei mahdollista säästöjen keräämistä tai osa-aikatyötä, joilla   opinnot voisi rahoittaa.

Opiskelijan ateriatuki

• Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki mahdollistaa jatkossakin edullisen, terveellisen, koti-

maisen ja ekologisen opiskelijaruokailun, joka huomioi allergiat ja erityisruokavaliot.

• Kelan tukeman opiskelijaruokailun hinnan nousu ei saa jäädä kokonaan opiskelijan makset-

tavaksi

• Ateriatuen  rajoitus  yhteen  ateriaan  päivässä  poistetaan.

• Mahdollisuus opiskelijalounaan ulosmyyntiin säilytetään.

Yrittäjyys

• Opiskelijan sivutoiminen yritystoiminta ei saa heikentää opiskelijan tasavertaista oikeutta   

saada   opintotukea tai muita sosiaalietuuksia.

Hyvinvoiva opiskelija

Opiskelijan hyvinvointi on tärkeää sekä inhimillisesti että korkeakouluopintojen etenemisen 

mahdollistajana. Yliopiston tulee toimia suunnitelmallisesti, jotta opiskelijoiden hyvinvointia 

tuetaan, mutta myös ennaltaehkäistään jaksamisen ja hyvinvoinnin ongelmia. Sosiaaliset ver-
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kostot, harrastukset, liikunta ja kulttuuri ovat tärkeitä asioita osana opiskelijan hyvinvoivan arjen 

rakentamisessa. Kansainväliset opiskelijat on   tärkeää   huomioida yhtä lailla osana opiskelijoita, 

mutta samalla erityisenä ryhmänä, joka on huomioitava hyvinvointipalvelujensuunnittelussa ja 

arvioinnissa. Fyysinen ja henkinen terveys ovat tärkeitä niin opiskelukyvylle kuin hyvinvoinnil-

lekin. 

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen tarvitaan lisää resursseja, sil-

lä kolmasosa opiskelijoista kärsii mielenterveysongelmista. YTHS:n ja yliopiston palveluntarjon-

nasta viestitään opiskelijoille selkeästi. Vain kolmasosa korkeakouluopiskelijoista liikkuu riittä-

västi, minkä vuoksi opiskelijoiden fyysisenaktiivisuuden lisäämiseksi pitää tehdä töitä.

Vaikuttamistavoitteita

Opiskelijat liikkeeseen

• Opiskelutiloissa ja -käytänteissä vähennetään pitkäkestoista istumista. Opiskelutiloihin lisä-

tään seisomatyöpisteitä ja jumppapalloja ,ja luentosaleissa mahdollistetaan penkistä nouse-

minen ja taukojumppa.

• Kulttuurinmuutosta istumisen katkaisemiseksi edistetään määrätietoisesti kampanjoilla, 

opettajien koulutuksella sekä uusien toimintamallien kehittämisellä ja yliopistoon juurrut-

tamisella.

• Korkeakoululiikunnan maksut pidetään mahdollisimman alhaisina. Maksut korvataan perus-

telluista syistä. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus maksuttomaan kokeilujaksoon liikunta-

harrastuksen aloittamiseksi.

• Korkeakoululiikunnan resursseja ei vähennetä  ja palveluiden laadun tulee pysyä korkeana 

rakenteellisista muutoksista huolimatta. Yliopistoliikunnan opintoihin kuuluva liikuntakurssi 

tulee säilyttää. 

• Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus monipuoliseen, maksuttomaan ja säännölliseen lii-

kuntaharrastukseen, esimerkiksi kuntosalin käyttöön ja liikuntatilavarauksiin.

• Järjestöille on tarjolla maksuttomia liikuntavuoroja omaehtoisen liikuntaharrastuksen järjes-

tämiseksi.

• Kaupungin järjestämien liikuntapalveluiden opiskelijamaksut pidetään mahdollisimman 

edullisina. Erityisesti opiskelijanuintikäyntien hintoja Jyväskylän uimahalleissa lasketaan.
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Kulttuuria ja opiskelijaelämää, yhdessä ja erikseen

• Opiskelijoiden  yhteisöllisyyttä  ja  ryhmäytymistä edistetään määrätietoisesti opintojen 

avulla. Kansainväliset opiskelijat huomioidaan osana yliopistoyhteisöä, ja heihin kiinnitetään 

erityistä huomiota.

• Opiskelijoiden asumisessa edistetään yhteisöllistä asumista ja kehitetään yhteisöllisiä tiloja 

ja   tapoja, jotka ovat opiskelijoille mielekkäitä sekä helposti saavutettavia.

• Kampuksella    on    tiloja    opiskelijoille    rentoutumiseen ja virkistymiseen. Kampukselle 

kuuluvat sekä vehreät ulkoalueet että rauhalliset, rennot opiskelu- ja hengähdystilat yhdes-

sä- ja yksinoloon. Yliopisto tarjoaa opiskelijoille tiloja yhteisöllisyyteen, tapahtumille ja hen-

gailuun.

• Yliopisto ja kaupunki tukee ja edistää kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalvelut on syytä  nähdä  

hyvinvoinnin  edistäjänä siinä missä  liikuntapalvelutkin.   Harrastuksenomaisen kulttuuritoi-

minnan lisäksi myös ammattimaista kulttuuritoimintaa tuetaan.

• Kaupunki tukee  myös  pieniä  kulttuuritapahtumia  tarjoamalla tiloja, neuvontaa ja rahallisia 

avustuksia, jotta Jyväskylässä asukkaanolisi mahdollisuus järjestää ja osallistua monenkirja-

viin kulttuuritapahtumiin.

Terve opiskelija

• YTHS:n asema opiskelijaterveyden asiantuntijana ja edistäjänä turvataan ja riittävät resurssit 

taataan.

• Opiskelijoilla  on  sujuva  pääsy  niin  perusterveydenhuollon kuin tarpeen vaatiessa erikois-

sairaanhoidon pariin. Perusterveydenhuolto on maksutonta ja erikoisterveydenhuolto edul-

lista. Julkisen terveydenhuollon riittävät resurssit sekä yleisterveyden että erikoissairaanhoi-

don saralla taataan ja varmistetaan laadukkaat palvelut.

• Vaihto-opiskelijat  palautetaan  YTHS:n  palveluiden  piiriin.

• Kansainvälisillä opiskelijoilla on sujuva pääsy peruspalveluihin, mukaan lukien mielenterve-

ys- palvelut. Palveluohjausta  on  saatavilla myös englanniksi ja hoitohenkilökunnalla on riit-

tävä englannin kielen taitovieraskielisten palvelemiseen.

• YTHS, ylioppilaskunta ja yliopisto tekevät yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvointipalveluissa.
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• Terveydenhuolto on ihmisen ruumiillista itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa sekä suku-

puolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta ymmärtävää.

• Potilastiedot  siirtyvät  eri  terveyspalveluiden  välillä  nopeasti ja vaivatta palvelusta toiseen.

• Hammashoidossa taataan riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn.

• Sukupuolitautitesteihin pääsee helposti ja nopeasti.

• Alle 25-vuotiaille sekä kaikille opiskelijoille tarjotaan maksuton ehkäisy.

• Yliopiston  sisäilmaongelmiin  puututaan.  Tilojen  on  oltava terveitä.

• Savuttoman kampuksen kehittämistä jatketaan aidon savuttomuuden suuntaan.

• Huumeiden käyttöhuoneet ovat osa kansallista päihdepolitiikkaa.

• Päihdeongelmiin  puuttumista  kehitetään,  ja  siihen  on oltava käytössä tehokkaita  keinoja.  

Apua  päihdeongelmiin on  oltava  tarjolla  ilman  pelkoa  leimautumisesta.

Parempaa mielenterveyttä opiskelijoille

• Opiskelijoiden hyvinvointiin  panostetaan  matalan  kynnyksen palveluilla. Yliopiston tukipal-

veluiden kuten hyvisten, Opiskelijankompassin, oppilaitospapin ja Student Lifen  tehostetun  

ohjauksen  tiedotusta selkiytetään ja kehitetään niin, että ne tavoittavat kaikki avuntarpees-

sa olevat. Opiskelijat ovat tietoisia yliopiston kirjaston hyvinvointitilasta ja sen palveluista.

• Opiskelijoilla on tieto siitä, että tuki ei ole ainoastaan opintoja koskevia huolia varten.

• Yliopisto laatii opiskelijoita koskien hyvinvointiohjelman.

• Jyväskylässä on saatavilla matalan kynnyksen mielenterveyspäivystys, jossa on ympäri vuo-

rokauden tarjolla akuuttiapua sekä hoitoonohjausta.

• Opiskelijoiden   pääsy   mielenterveyspalveluiden   pariin on sujuvaa ja nopeaa ympäri vuo-

den.

• Kelan kuntoutuspsykoterapian  asema  ja  resurssit  turvataan nyt ja tulevaisuudessa.

• Nuorten  ja  opiskelijoiden  omavastuuosuus  poistetaan Kelan kuntoutuspsykoterapiassa.
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• Väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa kokeneille on tarjolla asiantuntevaa tukea ja apua. Tukea 

on saatavilla sujuvasti, matalalla kynnyksellä ja ilman pelkoa leimautumisesta.

Yhdenvertaisuus

Jokaisella ihmisellä on taustastaan riippumatta oltava mahdollisuus yhdenvertaiseen ja arvok-

kaaseen elämään, hyvinvointiin sekä osallistumiseen ympäröivään yhteiskuntaan. Jokaisen pi-

tää voida tulla nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi.  JYY  on  feministinen ja antirasistinen orga-

nisaatio,  joka  on  osana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa monenlaiset  ihmiset voivat opiskella 

ja elää tavallista ja hyvää elämää vapaina syrjinnästä  ja  stigmoista.   JYY  pyrkii  syrjivien  tai  ra-

joittavien rakenteiden ja normien purkamiseen ja tunnistaa sukupuolen ohella muidenkin omi-

naisuuksien vaikutusta kunkin ihmisen  yhteiskunnalliseen  asemaan.  Tällaisia  ominaisuuksia 

ovat esimerkiksi sosioekonominen asema, varallisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ihonväri ja 

etnisyys, uskonto sekä toimintakyky.

Vaikuttamistavoitteita

• Yliopiston henkilöstön tietämystä  ja  ymmärrystä  sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-

suudesta lisätään.

• Esteettömyys ja osallisuus toteutuvat yliopistoyhteisössä. Mielekäs opiskelu ja opiskelijaelä-

mä ovat jokaisen opiskelijan saavutettavissa riippumatta fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaali-

seen toimintakykyyn vaikuttavista seikoista. Apua ja  tukea  on  saatavilla yhdenvertaisesti 

riippumatta siitä, missä tiedekunnassa, millä laitoksella ja keneltä henkilökunnon jäseneltä 

apua kysyy.

• Yliopistolla on esteettömyys- ja saavutettavuusasioihin selkeät ja ajantasaiset linjat, periaat-

teet ja toimintamallit. Näitä käytetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yliopisto-opiskelun 

esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Henkilökunnan ja opiskelijoiden  tietoi-

suutta  esteettömästä opiskelusta lisätään.

• Yliopistolla on esteettömyyden ja saavutettavuuden turvaamiseksi selkeä kyltitys, joka on 

yhdenmukainen kaikilla kampuksilla

• Ketään ei syrjitä eikä kiusata. Kiusaamiseen ja syrjintään puututaan ja ennaltaehkäisyyn pa-

nostetaan.
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• Yliopistolla on selkeät käytännöt häirintään, syrjintään ja rasismiin puuttumiseksi, ja opiske-

lijoita sekä kaikkia työntekijöitä tiedotetaan niistä.

• Yliopistossa tehdään töitä yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja toimenpiteiden vaikuttavuutta 

seurataan.

• Jokaisella  opiskelijalla  on  mahdollisuus  suorittaa  opintonsa sisäilmaongelmista huolimat-

ta. Yliopistolla on selkeä toimintamalli, jonka mukaan toimitaan kaikissa tapauksissa.

• Sukupuolineutraaleja wc-tiloja löytyy kaikkialla kampuksella ja saatavilla on lisäksi sukupuo-

lineutraaleja pukeutumistiloja. Myös muissa julkisissa tiloissa  on  tarjolla sukupuolineutraa-

leja wc- ja pukeutumistiloja.

• Yhteiskunnallista keskustelua muokataan aktiivisesti siihen suuntaan, että mielenterveyson-

gelmia ei nähdä stigmana eikä mielenterveysongelmista kärsinyt leimaudu.

Jokaiselle yhdenvertainen oikeus määrätä omasta kehostaan ja elä-
mästään

Jokaisella ihmisellä on oltava määräysvalta omaa   kehoaan ja elämäänsä koskevissa  asioissa.  

Lain  on  kohdeltava ihmisiä sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta samalla tavalla 

ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Vaikuttamistavoitteita

• Suomessa on translaki, joka on Trasekin suositusten mukainen.

• Suomessa kolmas sukupuoli lisätään viralliseksi suku- puoleksi. Henkilötunnukset muute-

taan sukupuolineut- raaleiksi.

• Suomessa on siirryttävä kohti vapaaehtoista, sukupuolineutraalia ja totaalikieltäytyjiä ran-

kaisematonta mallia.

• Ennen 12. raskausviikkoa suoritettavan raskaudenkeskeytyksen syyksi riittää raskaana ole-

van oma päätös.

• Vuonna 1989 hyväksytty saamelaisten  ihmisoikeuksia edistävä ilo169-sopimus ratifioidaan.
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• Suomen laissa raiskauksen määritelmä perustuu suostumuksen puutteeseen.

• Yliopiston järjestelmissä huomioidaan sukupuolen moninaisuus.

Aluepolitiikka - elämää Keski-Suomessa  
nyt ja tulevaisuudessa

Opiskelijoiden ääni kuulu alueen päätöksenteossa ja valmistelutyössä. 

Keski-Suomessa ja Jyväskylässä pitää investoida rohkeasti tulevaisuuteen  ja  mahdollisuuksiin.  

Alueella  on  panostettava asukkaiden hyvinvointiin, työllisyyteen, elinkeinoelämän kehittämi-

seen sekä eriarvoistumisen   torjumiseen. Yliopiston täytyy olla Keski-Suomessa  tärkeä  alueel-

linen  sivistäjä ja kouluttaja sekä  elinvoimaa  ylläpitävä  ja  kehittävä  toimija. Jyväskylän on 

oltavahoukutteleva myös kansainvälisille opiskelijoille. Kaupungin englanninkielistä viestintää 

pitää lisätä.

Töitä ja elinvoimaa

Jyväskylän ja koko Keski-Suomen alueen elinvoimaisuuden perusedellytyksenä on pystyä takaa-

maan monipuoliset sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävät palvelut kaikille. On sekä alueen 

että yliopisto-opiskelijoiden etu, että Keski-Suomessa on niin töitä kuin harjoittelupaikkojakin 

korkeakoulutetuille. Myös liikenneyhteydet Keski-Suomesta toisiin kasvukeskuksiin ovat tärkei-

tä alueen elinvoimalle ja kehitykselle.

Vaikuttamistavoitteita

• Keski-Suomessa kehitetään tapoja hyödyntää entistä paremmin   yliopistokoulutettujen   

asukkaiden    osaamista. Elinkeinopolitiikassa panostetaan korkeakoulutusta vaativien työ-

paikkojen lisäämiseen.

• Valtion hallintoa ja EU:n organisaation toimipisteitä houkutellaan Jyväskylään. Jakamalla 

valtion ja EU:n toimipisteitä ympäri  Suomen  tuetaan  alueellisesti  paikallista elinvoimaa ja 

tarjotaan korkeakoulutetuille töitä. Samalla toimipisteiden ympärille voi muodostua osaa-

miskeskittymiä, jotka tuovat alueelle osaavia ihmisiä ja synnyttävät työpaikkoja.

• Työelämäpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitua ja kehittää yritysideoita. Yrittä-
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jyydestä kiinnostuneiden eri alojenosaajilla pitää olla luontevia tilaisuuksia ja paikkoja koh-

data ja kehittää yritysideoita esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston järjestämien kurssien si-

jaan.

• Työelämäpalveluissa edistetään   osuuskuntatoimintaa yhtenä itsensä työllistämisen muo-

tona.

• Yrittäjyyden tukipalvelut ovat helposti saatavilla yhdeltä luukulta.

• Työelämäpalvelut sekä muut peruspalvelut ovat laadukkaina saatavilla myös englanniksi.

• Keski-Suomeen ja Keski-Suomen sisällä on hyvät ja sujuvat liikenneyhteydet. Kaksoisraide ja 

tunnin junayhteys Tampereelle sekä nykyistä nopeampi raideyhteys Helsinkiin ovat tulevai-

suudelle tärkeitä.

• KV-opiskelijoiden työllistymistä  Keski-Suomen  alueella heidän koulutustaan vastaaviin teh-

täviin tuetaan.

Elävä kunta, hyvinvoivat asukkaat 

Edullinen opiskelija-asuminen on erinomainen tapa   ehkäistä opiskelijoiden köyhyyttä. Opis-

kelija-asumista on tuettava julkisesti. Opiskelija-asuntojen riittävä määrä on taattava, jotta 

mahdollisimman monelle opiskelijalle on saatavilla sopiva, edullinen opiskelija-asunto. Opiske-

li- ja-asumisen on syytä mukautua opiskelijoiden toiveisiin ja tarpeisiin. Sujuvan arjen edistämi-

seksi opiskelija-asuntojenpitäisi sijaita lähellä korkeakouluja ja palveluja.

Kimppa-asumiseen on   kannustettava   niin   taloudellisista kuin ekologisistakin syistä. KOA-

Sin on selvitettävä opiskelijoiden asumistoiveita- ja tarpeita ja kokeiltava  rohkeasti erilaisia ja 

uudentyyppisiä yhteisasumisen muotoja. Kimppa-asumisen pitää ollataloudellisesti houkutte-

levaa ja kannattavaa.

Vaikuttamistavoitteita

• Terveydenhuollon siirtyessä maakunnalle Jyväskylässä kehitetään hyvinvointipalveluita ja 

panostetaan ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin.

• Korkeakouluopiskelijat tunnistetaan hyvinvointialueen strategiassa.
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• Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan osaamista hyödynnetään hyvinvointi-

alueen ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä ja pilotoinnissa valtakunnallisesti.

• Kampusaluetta kehitetään. Yliopisto huomioidaan aktiivisesti kaavoituksessa tärkeänä osana 

Jyväskylän kantakaupunkia.

• Elävä, monipuolinen ja ympäristövastuullinen kaupunkikeskusta on tärkeä. Sitä on kehitet-

tävä.

• Palvelut  ovat  saatavilla  eri  puolilla  kaupunkia  siellä missä asukkaat ovat.

• Alueiden eriarvoistumista vastaan aloitetaan toimet välittömästi. Jyväskylässä taistellaan 

aktiivisesti kaavoituksen, rakentamisen, infrastruktuurin ja palveluiden sijoittamisen keinoin 

sitä vastaan, että erilaiset  väestönosat keskittyvät eri alueille.

• Kaupungissa on avointa ja vapaata tilaa, joka mahdollistaa asukkaiden omaehtoisen toimin-

nan, kuten  avoimia tiloja järjestöjen ja ryhmien käyttöön sekä vapaata tilaa kaupunkivilje-

lyyn.

• Jyväskylässä  ja  Keski-Suomessa  kehitetään  uusia  tapoja osallistaa asukkaita demokraatti-

sesti kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon muutenkin kuin äänestämisen keinoin.

• Jyväskylässä  otetaan  käyttöön  osallistava  budjetointi ja asukkaiden kehittämien projektien 

toteuttamiseen ohjataan rahaa.

• Kaupungissa on riittävästi julkisia vessoja ja roska-astioita sekä lajittelumahdollisuuksia.

•  Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle mahdollistetaan Jyväskylässä   riittävästi   tonttitarjon-

taa    keskusta-alueella sekä muilla kasvavilla ja vetovoimaisilla alueilla.

• Jyväskylässä  rakennetaan  nykyistä  enemmän  kaupungin   julkisia   vuokra-asuntoja   sekä   

valtion   korkotuettuja ARA-asuntoja. Riittävä ja edullinen julkinen vuokra-asuntotarjonta on 

tehokas tapa pitää yksityisten markkinoiden vuokra-asuntojenhinnat kohtuullisina.

• Autopaikkojen rakentamisvelvoite poistetaan. Näin autopaikoista koituvat kustannukset 

kohdistuvat niitä käyttäville, kun parkkipaikkoja rakennetaan markkinaehtoisesti sen mu-

kaan, kuinka   moni   asunnonomistaja tai vuokralainen paikasta haluaa maksaa.

• Opiskelija-asunnoissa tulee olla asukkaiden käytössä maksuton verkkoyhteys.
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• Opiskelija-asuntokohteiden yhteyteen tulee rakentaa opiskelutiloja, joissa on saatavilla korkeakoulun 

verkkoon yhdistettyjä tietokoneita ja tulostimia.

• ARA-rahoitus ohjaa  energiatehokkaaseen  rakentamiseen.

• Opiskelija-asumiseen kohdennettujen   investointiavustusten prosenttiosuutta korotetaan 20 pro-

senttiin nykyisistä hyväksyttävistä kustannuksista.

Kiva koti kaikille

Opiskelija-asunto on monelle kämppä ja koti. On tärkeää turvata, että jokaiselle opiskelijalle löy-

tyy koti, joka kohtuuhintaisuuden lisäksi on turvallinen ja  viihtyisä  paikka  opiskella, levätä ja 

elää arkea.

Vaikuttamistavoitteita

• Opiskelija-asuntotarjonta on monipuolista ja kysyntään vastaavaa. Edullisia opiskelija-asun-

toja on tarjolla riittävästi.

• Asuntojen rakennusvaiheessa otetaan aina huomioon esteettömyys, terveellisyys ja   viih-

tyisyys.   Esteettömyys ja viihtyisyys huomioidaan myös  piha-alueilla  ja  yhteisissä tiloissa. 

Tarjolla on riittävästi myös kokonaisvaltaisesti esteettömiä opiskelija-asuntoja.

• Solu- ja perheasunnot suunnitellaan ja rakennetaan teknisiltä ratkaisultaan muunneltaviksi 

erilaisiin yhteisasumisen käyttötarkoituksiin soveltuviksi.

• Opiskelijasoluja ei automaattisesti jaeta sukupuolen mukaan. Hakijan pitää voida hakuvai-

heessa valita, hakeeko soluhuonetta sukupuolineutraalista solusta vai saman sukupuolen 

edustajien jakamasta solusta. Hakijalla on oikeus sukupuolen itsemäärittelyyn.

• Opiskelija-asuntohakuprosessissa  opiskelijoilla  on  oltava mahdollisuus nähdä oma hakuti-

lanteensa. Asukasvalinnan ja asumisoikeuden periaatteet ovat avoimia.

• Asukasdemokratiaa  tuetaan.  Asukastoimikunnalle  tarjotaan aito vaikuttamismahdollisuus 

asuinympäristöön. Asukastoimikuntatoimintaa tuetaan taloudellisesti ja koulutuksin.

• Jyväskylän  opiskelija-asuntoihin  lanseerataan  kämppishakupalvelu. Opiskelijalla on niin 

toivoessaan mahdollisuus etsiä sopivaa kämppistä palvelun avulla.
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• Perheellisille opiskelijoille on tarjolla riittävän  tilavia  ja edullisia opiskelija-asuntoja ja  muita  

edullisia  asuntoja eri puolillakaupunkia, myös keskusta-alueella.

• Kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla riittävästi kalustettuja asuntoja.

• Opiskelijoille  on  tarjolla  edullisia  tilapäisen  ja  väliaikaisen asumisen ratkaisuja esimerkiksi 

lukuvuoden aloituksen ja osa-aikaisen opiskelun yhteydessä.

• Asuinalueiden    suunnittelussa    huomioidaan    palvelu- ja väestörakenteen monipuolisuus 

sekä yhteiskäyttömahdollisuudet esimerkiksi autojen ja liikuntapaikkojen osalta.

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen hiilijalanjälki on  yksi  suurimmista  yksilön  päästöjen aiheuttajista. Opiskelijat asuvat 

usein niukoissa  neliöissä, mikä on sekä edullista että ekologista. Myös kimppa-asumiseen kan-

nustaminen on hyvä keino vähentää asumisen    ympäristöhaittoja.

Vaikuttamistavoitteita

• Uusia asuntoja  rakentaessa  painopiste  on  ekologisuudessa ja energiatehokkuudessa kai-

kissa rakentamisen vaiheissa. Ekologisuutta painotetaan jo kilpailutusvaiheessa.   Uudisra-

kentamisessa,   peruskorjaushankkeissa sekä alueiden suunnittelussa huomioidaan energia-

tehokkuus ja asetetaan suunnittelulla konkreettiset hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät 

tavoitteet.

• Opiskelija-asuntojen energiankäytössä käytetään EKOenergia-sertifioitua ekosähköä.

• Opiskelija-asunnoissa on hyvät puitteet kierrättää sekä asunnoissa että lajittelupisteillä. Digi-

taalisia palveluita kehitetään tavaroidenuudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi.

• Opiskelija-asuntokohteisiin kehitetään yhteisiä sisä- ja ulkotiloja opiskelu- ja oleskelukäyt-

töön. Alakerran opiskelutila, usein omassa tai naapuritalossa lämpenevä sauna ja varattavis-

sa oleva kerhohuone tuovat tilan ja vaihtelun tuntua pienempäänkin opiskelija-asuntoon.

• Opiskelija-asunnoissa    kokeillaan    rohkeasti    uudenlaisia yhteiskäyttötalouden tapoja. On 

kehitettävä tapoja, joilla vaikkapa imuri, laatikkopyörä ja  sähkövatkain  voisivat olla pyykki-

tuvan ja kerhotilan tavoin asukkaiden käytettävissä nettivarauksella.
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• Opiskelija-asuminen   tehdään   teknologisilta   ratkaisuiltaan energiaa ja vettä säästäväksi. 

Asukkaita kannustetaan ja opastetaan pienentämään sähkön- ja vedenkulutusta. Asukkaan 

on pystyttävä seuraamaan omaa energian- ja vedenkulutustaan.

• Opiskelija-asuntojen   yhteydessä   on   riittävästi   lukittu- ja pyörävarastoja ja runkolukit-

semisen mahdollistavia pyörätelineitä. Opiskelija-asuntojen yhteyteen rakennetaan plussan 

puolelle lämmitettyjä pyörävarastoja.

• Opiskelija-asuntokohteista on oltava hyvät  julkisen  liikenteen kulkuyhteydet ja kevyen lii-

kenteen väylät sekä keskustaan että kampusalueille. Kulkuyhteyksien kunnossapidosta on 

huolehdittava ympäri vuoden. Kulkuyhteyksien on oltava turvallisia.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

JYY on sitoutunut sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden edistämiseen sekä kestävään kehi-

tykseen  ja  odottaa  sitä myös muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta. Suurimpia nuoren sukupol-

ven kohtaamia uhkia ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Se, 

miten me seuraavina vuosina onnistumme vastaamaan näihin haasteisiin, määrittelee voimak-

kaasti nuorten sukupolvien tulevaisuutta. JYY vaatii tuntuvia toimenpiteitä niin ilmastonmuu-

toksen kuin luontokadon pysäyttämiseksi. Muutoksen on tapahduttava niin yhteiskunnallisesti 

kuin yksilöidenkin tasolla. Ekologisesti  kestävän  elämän  on  oltava tulevaisuudessa jokaiselle 

luontevaa ja helppoa.

Sosiaalinen ja globaali vastuullisuus

Suomella on yhtenä maailman vauraimmista valtioista velvollisuus sekä kantaa globaalia  vas-

tuuta  että  kohdella muita reilusti, ei vain omien taloudellisten intressien ohjaamana. Ilmas-

tonmuutoksen tuomiin muutoksiin on sopeuduttava ja tässä prosessissa on kannettava myös 

globaalia vastuuta. Suomen on kunnioitettava kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia. Rasismi on tuo-

mittava.

Vaikuttamistavoitteita

• Suomi pyrkii aktiivisesti vähentämään globaalia eriarvoisuutta.

• Pasifismia ja aseetonta konfliktien ratkaisua edistetään.
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• Suomessa   kehitysyhteistyön   rahoituksen   taso   nostetaan 0,7 prosenttiin bruttokansan-

tuotteesta.   Vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantuotteesta kohdistetaan kaikista heikoim-

massa asemassa oleville.

• Kehitysyhteistyössä Suomen erityistä osaamista koulutuksen saralla hyödynnetään koulu-

tuksen kehittämiseksi ja oppimisen kriisiin puuttumiseksi.

• Suomi ja EU kantaa osaltaan vastuunsa pakolaisten auttamisesta. Ilmastopakolaisuus tun-

nustetaan lainsäädännössä Euroopan unionissa ja Suomessa.

• Suomi noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa.

• Maahanmuuttajien   inkluusiota   tuetaan.

• Pakolaisten ja maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutuksen piiriin parannetaan.

• Kaikille Suomessa  oleskeleville  turvataan  välttämättömät perustarpeet.

• Turkistarhaus   kielletään   kansainvälisesti.

• Sekä Jyväskylän yliopisto että kaupunki huomioivat kaikissa hankinnoissaan vastuullisuu-

den valitsemalla vastuullisuussertifioituja tuotteita, joita ei ole tuotettu lapsi-, pakko- ja riis-

totyövoimalla.

Vastuullinen kampus ja yliopisto

Yliopiston on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisesta ja luontokadon estämi-

sestä ja toimittava esimerkillisesti. Tutkimuksessa on syytä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, mutta myös toimia omien päästöjen ja muiden 

ympäristövaikutusten pienentämiseksi on tehtävä. Kampusta tulee kehittää kohti hiilineutraa-

liutta. Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään niin yliopiston toiminnassa, opetuksessa kuin 

hankinnoissa ja yhteistyössä.

Vaikuttamistavoitteita

• Jyväskylän yliopisto pitäytyy tavoitteessaan olla hiilinegatiivinen ja luontopositiivinen vuo-

teen 2030 mennessä.
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• Pyöräilyreittejä kampukselle ja kampuksen sisällä sujuvoitetaan ja kehitetään.

• Kampuksella lisätään hyviä runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä, ja ympäri kam-

pusta on riittävästi pyöräpaikkoja.

• Yliopisto ohjaa henkilökuntaa kestävään liikkumiseen esimerkiksi bussilipputuella ja pyöräi-

lyyn   kannustamalla.

• Yliopiston matkustussääntö ohjaa ja ohjeistaa henkilökuntaa sekä lähteviä ja saapuvia vaih-

to-opiskelijoita käyttämään ekologisestikestäviä matkustustapoja.

• Yliopisto ohjaa ja neuvoo henkilökuntaa ja opiskelijoita vettä, energiaa ja materiaaleja sääs-

täviin arjen toimintatapoihin.

• Yliopisto hyödyntää   kampuksella   mahdollisuuksien mukaan maalämpöä ja aurinkoenergi-

aa. Ulkoa ostettava sähkö on EKOenergia-sertifioitua ekosähköä.

• Kampusalue pidetään puistomaisena ja yliopiston aiheuttamat  luontohaitat  minimoidaan.

• Hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteen  koko  elinkaaren ympäristövaikutuksiin.

• Yliopisto ei sijoita fossiilisiin polttoaineisiin.

• Kursseilla voi toimia ilman paperisia tulosteita, mikäli tulosteille ei ole erityisiä pedagogisia 

perusteita.

• Kestävän kehityksen sisältöjä  sekä  globaalikasvatusta otetaan alaan soveltuvin tavoin osak-

si   yliopisto-opintoja kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen  ta-

voitteisiin  huomioidaan  ja  tuodaan esiin opetussuunnitelmissa ja kurssikuvauksissa.

• Yliopisto ottaa palveluntuottajiaan, yhteistyökumppaneitaan ja sijoituskohteitaan valites-

saan kokonaisvaltaisesti huomioon potentiaalisen yhteistyötahon toiminnan. Yhteistyötä 

tehdään vain vastuullisesti toimivien ja ihmisoikeuksia kunnioittavien yritysten ja yhteisöjen 

kanssa. Esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuus, uuskolonialistiset toimintatavat, syrjintä ja lap-

sityövoiman käyttö eivät sovi yliopiston yhteistyökumppaneille.

• Yliopisto edistää aktiivisesti uskonnonvapautta. Yliopistolla on saatavilla tila hiljentymiseen 

ja oman henkisen hyvinvoinninlisäämiseen.
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Ympäristövastuullinen Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin pitää olla edelläkävijä ekologisen kaupunkiympäristön rakentamisessa. 

Kestävän kaupunkirakenteen lisäksi myös luontoa on suojeltava ja luonnon monimuotoisuutta 

sekä asukkaiden mahdollisuutta luonnossa virkistymiseen edistettävä.

Vaikuttamistavoitteita

Jyväskylän kaupunki

• Kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmassa panostetaan erityisesti kestävän elämän-

tavan omaksumiseen sekä ympäristökasvatukseen.

• Jyväskylän  kaupungin  laitoksissa  ja  kouluissa  hävikki- ruuan vähentämiseen panostetaan. 

Laitoskeittiöiden hävikkiin puututaan ja ylijäävä ruoka hyödynnetään mahdollisimman te-

hokkaasti, vaikka se ei toisi tuloja.

• Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa panostetaan ekologisesti ja ympäristöllisesti kestä-

vään ruokaan lisäämällä kasvisruuan määrää tarjottavissa ruuissa. Lisäksi suositaan satokau-

den mukaisia ja mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Ruuan alkuperä 

on jäljitettävissä.

• Jyväskylän on pienennettävä huomattavasti  turpeen osuutta energiantuotannostaan ja 

2020-luvun aikana turpeen poltosta energiakäyttöön on luovuttava kokonaan. Jyväskylän 

energiantuotannon tulee koostua mahdollisimman  suurilta  osin  uusiutuvasta  energiasta 

ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa on luovuttava.

• Jyväskylän vesistöjä  suojellaan  öljy-  ja  jätevuodoilta sekä roskalta.

• Vaatimuksena Jyväskylässä järjestettäville isoille yleisötapahtumille on ympäristövastuulli-

suus.

Rakennettu kaupunkiympäristö

• Jyväskylässä kaavoituksessa ja rakentamisessa painotetaan kestävyyttä. Lisärakentamista  ja  

uusia  palveluita suunnitellessa huomioidaan ympäristönäkökulma sekä itse rakennuspro-

sessissa että kestävän kaupunkiympäristön sekä asukkaiden kestävän elämäntavan kehittä-

misen kannalta.

• Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan luontoarvojen säilyttäminen ja luonnon hyvinvoin-
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tia lisäävät vaikutukset. Kaupungin alueella säilytetään luonnontilaisia metsiä sekä luonnon 

itsensä vuoksi että asukkaiden virkistyskäyttöön. Viheralueisiin ja lähimetsiin panostetaan 

joka puolella kaupunkia.

• Jyväskylässä panostetaan kierrätykseen. Ongelmajätteen keräyspisteet ovat helposti saavu-

tettavissa. Paljon käytetyissä julkisissa tiloissa panostetaan lajitteluun. Kaupunkilaisille tarjo-

taan tietoa   kierrätyksestä ja sen tärkeydestä kampanjoin sekä tiedotuksen keinoin.

Liikenne ja liikkuminen

• Jyväskylän liikennesuunnittelussa keskusta-autoilua vähennetään ja keskustan kiertoliiken-

nettä kehitetään.

• Jyväskylässä   lasketaan   opiskelijoiden   bussilippujen hintoja edullisiksi sekä otetaan käyt-

töön maksuton joukkoliikenne vähintäänkin talvikuukausille.

• Jyväskylässä selvitetään sähköbussien hankkimista tiheimmin liikennöidyille linjoille.

• Jyväskylässä  joukkoliikenteen  yövuoroja  parannetaan.

• Yliopiston  kaikkien  kampusten  saavutettavuutta  bussilla parannetaan. Bussien aikataulu-

jen suunnittelussa huomioidaan luentojen aikataulut.

• Bussiliikenteen aikatauluvarmuutta parannetaan. Reittiverkostoja kehitetään vastaamaan 

opiskelijoiden liikkumistarpeita  opiskelija-asuntokeskittymien, kampusten, keskustan ja 

kasvukeskusten välillä.

• Jyväskylässä kehitetään liityntäpysäköintimahdollisuuksia ja keskusta-alueelle bussilla saa-

pumista esimerkiksi laskemalla lippuhintoja ja perustamalla parkkipaikkoja sopiviin liitäntä-

kohtiin kaupungin reuna-alueille bussiyhteyksien äärelle.

• Jyväskylässä kehitetään niin sanottua pyöräliityntäpysäköintiä ja rakennetaan pyörätelineitä 

bussipysäkeille kannustamaan kuntalaisia sujuvan pyöräilyn ja joukkoliikenteen pariin sekä 

pyörällä bussipysäkille matkustamiseen.

• Jyväskylässä  pyöräilyä  edistetään.  Kaupungin  pyöräilyn edistämisohjelmaa edistetään ri-

peästi ja kunnianhimoisesti.

• Kävely-  ja  pyöräteiden  talvikunnossapitoa  eli  aurausta, hiekoitusta ja hiekoituksen poistoa 

on parannettavatalvipyöräilymahdollisuuksien parantamiseksi.
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• Jyväskylään  kehitetään  toimiva  kaupunkipyöräjärjestelmä, jossa mahdollisuuksien mukaan 

käytetään sähköpyöriä.

Ilmastovastuullinen Suomi

Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta ja ryhdyttävä vaikuttaviin 

toimenpiteisiin. Ekologisestikestämätöntä talouskasvua ei pidä  tukea  ja  vauhdittaa, vaan ta-

louspolitiikan on toimittava maapallon ekologisen kantokyvyn ja luonnon resurssien rajoissa. 

JYY edistää kestävää elämäntapaa. On   välttämätöntä   hyväksyä  se,  että  nykyisenkaltainen  

länsimainen  elämäntapa  ei ole ekologisesti kestävä.

Vaikuttamistavoitteet

• Suomi sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

• Suomessa  tuetaan  ja  edistetään  kiertotaloutta,  kestävää energiantuotantoa ja hiilidioksi-

din sidontaa tehostavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

• Suomesta ja  Jyväskylästä  saadaan  hiilineutraali  vuo- teen 2030 mennessä

• Suomen energiantuotannon tulee olla   kestävää   ja koostua mahdollisimman suurilta osin 

uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvan energian   lisäystarpeet   täytetään ensisijaisesti muulla 

raaka-aineella kuin   hiilinieluna toimivalla biomassalla. Fossiilistenpolttoaineiden käytöstä 

energiantuotannossa on luovuttava.

• Metsän käyttö on kestävää, ja sen uusiutumisesta huolehditaan. Avohakkuualat pidetään 

pieninä.

• Kelan opiskelijan ateriatuen kriteerit huomioivat terveyssuositusten ohella myös lounaiden 

ympäristövaikutukset ja ohjaavat ravintoloita tarjoamaan ympäristövastuullisia lounaita.

• Lentomatkustamista rajoitetaan muun  muassa  verotuksen keinoin.

• Raideliikennettä kehitetään, sillä se on turvallinen ja ekologinen tapa liikuttaa niin tavaraa 

kuin ihmisiäkin.

• Liikenteessä suositaan joukkoliikennettä ja toimitaan yksityisautoilun vähentämiseksi. Jouk-
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koliikennettä kehitetään, ja sitä tuetaan verovaroin reilusti niin, että sen käyttäminen on 

edullista ja yksityisautoilua kannattavampaa.

• Biokaasun   ja   sähkön   tankkausverkostoja   kehitetään koko Suomen kattaviksi.

• Maataloustuotantoa ohjataan ekologisesti kestäväksi. Maankäyttösektorin hiilensidonnan 

tehostamista tuetaan varoilla, jotka  kerätään  voimakkaasti  saastuttavilta aloilta esimerkiksi 

verotuksen keinoin.
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