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JYY ja JAMKO haluavat olla mukana tekemässä Jyväskylästä Suomen paras-
ta opiskelijakaupunkia. Jyväskylässä jokainen opiskelija voi hyvin, viihtyy ja 

uskaltaa suunnitella sekä elää omaa elämäänsä opiskeluaikana ja sen jälkeen.

Tämän ohjelman tarkoitus on asettaa tavoitteita ja ohjata JYYn ja JAMKOn kun-
tavaikuttamista sekä tuoda korkeakouluopiskelijoiden näkökulma Jyväskylän 
kehittämiseen.

Jyväskylässä on noin 20 000 korkeakouluopiskelijaa, jotka rikastuttavat Jyväs-
kylän seutua nyt sekä tulevaisuudessa. Opiskelijat ovat myös tärkeä osa Jyväs-
kylän osaavaa työvoimaa, jossa opiskelijoiden  tuoma rohkeus ja innovatiivisuus 
ovat ratkaisevan tärkeitä Jyväskylän menestykselle. 

KANSAINVÄLISYYS
Jyväskylä on kansainvälisten opiskelijoiden silmissä houkutteleva kaupunki. 
Lukukausimaksut tulevat olemaan kuitenkin suuri haaste Jyväskylän kansain-
välistymiselle, mikä edellyttää kaupunkia panostamaan kansainvälisten opis-
kelijoiden opiskelijaviihtyvyyteen sekä työllisyyteen. Kaupungin tulee huomioi-
da myös kansainväliset opiskelijat palvelutarjonnassaan, viestinnässään sekä 
tukea ei-suomenkielisten harrastusmahdollisuuksia. Kaupungin virastojen sekä 
terveyspalveluiden tulee olla aidosti kansainväliset ja kaikkien saavutettavissa. 
Kaupunki huomioi elinkeinopolitiikassaan myös kansainvälisten opiskelijoiden 
tarpeet harjoittelu- ja työpaikkojen suhteen.

TAVOITTEET
 
 Jyväskylä profiloituu kansainvälisenä opiskelijakaupunkina.

 Kaupunki kehittää ei-suomenkielistä palvelutarjontaansa sekä viestintäänsä.

 Kaupunki edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia yh-
teistyössä paikallisten yritysten kanssa tarjoamalla harjoitteluita sekä opintojen 
aikaisia työpaikkoja.
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KAUPUNKISUUNNITTELU
Jyväskylän opiskelija-asumisen on oltava tulevaisuudessa kilpailukykyistä, ve-
tovoimaista sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Asuminen on 
opiskelijoiden merkittävin kuluerä, minkä vuoksi kohtuuhintainen ja kysyntää 
vastaava asuntotuotanto on avainasemassa opiskelijoiden arjen hyvinvoinnissa. 
Kohtuuhintaiset ja houkuttelevat opiskelija-asunnot vaativat saavutettavuutta se-
kä hallittavia rakennuskustannuksia. Opiskelijat haluavat olla mukana luomassa 
uudenaikaisia asumisen ratkaisuja ja ennakkoluulotonta rakentamista.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) ja JYY-Asunnot ovat merkittäviä 
rakennuttajia, joiden asunnoissa asuu noin neljännes kaupungin opiskelijoista. 
Valtakunnalliseen tasoon verrattuna opiskelija-asuntojen määrän lisäämiseen 
on vielä tarvetta. Opiskelija-asuntotuotannon kehityksen on vastattava paikallis-
ta kysyntää.

Jyväskylän kaupungin vetovoiman yhtenä tekijänä ovat kaupungin keskustassa 
ja sen läheisyydessä sijaitsevat monimuotoiset luonto- ja ympäristökohteet, ku-
ten Harjun ja Tourujoen alueet. Voidakseen olla aidosti edelläkävijä Jyväskylän 
kaupungin tulee tavoitella hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestä-
vää kulutusta kunnianhimoisesti.

TAVOITTEET

 Opiskelija-asuntojen määrää kasvatetaan Jyväskylässä.

 Opiskelija-asuntotuotanto mahdollistetaan kampusalueiden ja keskustan lähei-
syydessä.

 Opiskelija-asuntokeskittymien läheisiä palveluita kehitetään monipuolisesti ja 
opiskelijavetoisesti.

 Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille tärkeät viheralueet, kuten Harju ja Touru-
joki, otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa.

 Jyväskylä on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

 Jyväskylä on eturintamassa kiertotalouden edistämisessä.
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OPISKELIJAN HYVINVOINTI
Opiskelijan hyvinvointi on tärkein edellytys laadukkaalle ja sujuvalle opiskelulle.
Kaupunki ehkäisee omalla toiminnallaan kaikenlaista syrjintää, mikä näkyy esi-
merkiksi kaupungin tilojen ja palveluiden saavutettavuutena ja esteettömyytenä. 
Jyväskylän opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat liian pienet nykyisille käyt-
täjämäärille. Opiskelijoiden terveydenhuollossa tulee panostaa erityisesti ennal-
taehkäisevään toimintaan, johon kuuluvat opiskelukykyä parantavat liikunta- ja 
tukipalvelut. Pienet päivähoitomaksut ja joustavat käytänteet päiväkodeissa 
mahdollistavat perheellisten opiskelijoiden opiskelun sujuvuuden.

Kaupungin tulee kehittää liikuntapalveluita yhteistyössä Jyväskylän korkea-
koululiikunnan kanssa. Julkisten liikuntapalveluiden, kuten uimahallien, hintoja 
tulee alentaa opiskelijoille ystävällisiksi. Jyväskylässä tulee jatkossakin olla tar-
jolla liikuntapaikkoja eri kaupunginosissa. Uudelle Hippoksen liikunta-alueelle on 
turvattava harrasteliikuntamahdollisuudet sekä tarjottava opiskelijaystävälliset 
hinnat. 

Opiskeluterveydenhuoltoon sekä YTHS:n toimintaan tulee panostaa. Opiskelu-
terveydenhuoltoon tulee palkata lisää lääkäreitä sekä terveydenhoitajia, sillä tällä 
hetkellä opiskeluterveydenhuollon resurssit eivät riitä palvelemaan AMK-opiske-
lijoiden tarpeita. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto on toimivaa ja kustan-
nustehokasta järjestää YTHS:n kautta. Myös opiskeluterveydenhuollon henki-
sen hyvinvoinnin sekä seksuaaliterveyden palveluihin tulee panostaa.
 

TAVOITTEET

 Kaupunki ehkäisee omalla toiminnallaan sukupuoli-identiteettiin tai oman 
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

 Kaupunki järjestää uudelle Hippoksen alueelle monitoimitilat myös 
harrastetoimintaa varten.

 Opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden ja terveydenhoitajien määrä vastaa 
todellista tarvetta.

 Lääkäreiden ja terveydenhoitajien määrän kasvaessa tulee myös tarjota uusia 
toimipaikkoja opiskeluterveydenhuollolle.

 Opiskeluterveydenhuolto tulee järjestää mahdollisimman lähellä 
opiskelijakeskittymiä sekä kampuksia.

 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluita parannetaan.
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OPISKELIJAN LIIKKUMINEN
Jyväskyläläisistä opiskelijoista suurin osa liikkuu sekä julkisilla liikennevälineillä 
että pyöräillen ja kävellen. Näitä liikkumismuotoja tulee huomioida enemmän 
kaupunkisuunnittelussa, jotta liikkuminen kampusten ja asuntojen välillä tapah-
tuisi mahdollisimman helposti ja ekologisesti. Kevyen liikenteen reittejä suunni-
teltaessa tulee panostaa opiskelijoiden kuulemiseen. Pyöräilykaistoja ja -taskuja 
tulee lisätä sekä pyöräilyä ohjeistaa keskusta-alueella. Pyöräpysäköinti huomi-
oidaan erityisen tärkeänä kehityskohteena Jyväskylän kaupungin vuoden 2016 
pyöräilyn edistämisohjelman toteutuksessa.

Korkeakouluopiskelijat tavoittelevat julkisen liikenteen yleistä käyttäjämäärien 
kasvua ja palvelutason kehitystä. Julkista liikennettä käyttävien opiskelijoiden 
suurimpia kulueriä ovat linja-autokortit ja -liput. Julkisen liikenteen lippujen hinto-
ja tulee alentaa nykyisestä tasosta, ja opiskelijoita tulee kohdella erityisryhmänä. 
Opiskelijoiden asuinaluekeskittymät tulee huomioida julkisen liikenteen reittejä 
suunniteltaessa.

TAVOITTEET

 Opiskelijat tulee huomioida erityisryhmänä julkisen liikenteen lippuhintoja     
määritettäessä.

 Pyöräilijöille tulee rakentaa kattava baanaverkosto. Opiskelijoille tärkeimmät 
reitit ovat Kortepohja-Seminaarinmäki-Mattilanniemi-Kuokkala, keskusta-
Mattilanniemi (Mäkibaana ja Tietobaana) sekä Rajakatu-Tapionkatu-
Väinönkatu-keskusta-Lutakko (Poikkibaana).

 Julkisen liikenteen reittejä suunniteltaessa tulee huomioida opiskelijoiden 
keskittynyt asuminen ja opiskelupaikkojen sijainti.



6

OPISKELIJAN TYÖLLISTYMINEN
Työllistyminen on tärkeä kaupunkiin sitova tekijä. Kaupungin tuleekin tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi vaikuttaa opintojen aikaisten töiden, kuten harjoittelu-
paikkojen, ja erityisesti kesätöiden tarjoamiseen. Kaupunki toimii yhteistyössä 
korkeakoulujen kanssa tarjotakseen opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Kaupunki 
mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen kannustamalla yrityksiä tarjoamaan 
sekä harjoittelu- että osa-aikaistyöpaikkoja.

Kaupunki voi parhaimmillaan mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen kokoa-
malla yritykset, korkeakouluopiskelijat, kolmannen sektorin sekä kaupungin toi-
mijat yhteen esimerkiksi erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa. Kaupunki rakentaa 
paremmat mahdollisuudet opiskelijayrittäjyydelle. Hyviä esimerkkejä tästä ovat 
Start Up -Leipomo ja muut opiskelijavetoiset yrittäjäyhteisöt. Kaupungin viesties-
sä monipuolisesti avoimista työpaikoista, kesätyöpaikoista ja rekrytointitilaisuuk-
sista opiskelijat ovat tietoisia työllistymismahdollisuuksistaan. Kaupungin tulee 
huomioida elinkeinopolitiikassaan myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet. 
(Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä lisää kappaleessa Kansainväli-
syys.)

TAVOITTEET

 Jyväskylän kaupungista tehdään varteenotettava vaihtoehto 
kesätyömarkkinoiden suhteen verrattuna muihin kaupunkeihin.

 Kaupunki järjestää rekrytointitilaisuuksia yhteistyössä paikallisten yritysten 
sekä korkeakoulujen kanssa.

 Kaupunki tukee ja kehittää opiskelijavetoisten yrittäjäyhteisöjen toimintaa.

 Jyväskylän kaupungin viestintää edellä mainituista asioista kohdennetaan 
tarpeen mukaan JYYn ja JAMKOn välityksellä opiskelijoille.
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OPISKELIJAN VAPAA-AIKA
Jyväskylän on tärkeä säilyttää ja kehittää omaleimaista ja opiskelijaystävällis-
tä kulttuuri-ilmettään: kaupungin on tuettava etenkin talouden ja tilojen suhteen 
pieniä teattereita, tapahtumia ja toimijoita. Kulttuuripalveluiden tulee olla tarjolla 
opiskelijaystävälliseen hintaan, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää nii-
tä. Opiskelijoille tarjottavista kulttuuri- ja harrastepalveluista tiedotetaan laajasti. 
Hyvät harrastusmahdollisuudet ovat tärkeä viihtyvyystekijä niin opiskelijoiden 
kuin muidenkin alueen asukkaiden kannalta.

Harrastus- ja kulttuuritilojen sekä -palveluiden tulee olla kaikille esteettömiä ja 
saavutettavia. Myös palveluista kertovat verkkosivut ovat tulevaisuudessa es-
teettömiä. Vapaata kaupunkitilaa tulee hyödyntää enemmän antamalla niitä kult-
tuurituottajien käyttöön, esimerkiksi Harjun aluetta kehitetään paremmin tapah-
tumien järjestämiseen sopivaksi.

TAVOITTEET

 Kaupunki tukee pieniä kulttuuri- ja harrastetoimijoita taloudellisesti sekä tilojen 
tarjoamisen suhteen.

 Kulttuuri- ja harrastemahdollisuudet ovat sekä opiskelijoille suunnattuja että 
opiskelijahintaisia.

 Kulttuuri- ja harrastuspalvelut toteutetaan saavutettavuuden ja esteettömyyden 
periaatteiden mukaisesti.

 Kaupunki järjestää vuosittain kaikille opiskelijoille suunnatut järjestömessut, 
joissa Jyväskylän kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntajärjestöt kohtaavat opiskelijat 
ja toisensa yhteisellä foorumilla.
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