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AMKOn poliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata opiskelijakunnan edunvalvontaa. Poliittinen ohjelma on koottu yhteen edunvalvonnallisista sekä
poliittisista tavoitteista ja näkemyksistä, joita JAMKOn luottamustoimijat ja toimihenkilöt pystyvät käyttämään työssään. Poliittista ohjelmaa hyödynnetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi sekä paikallisella kuin valtakunnallisella
tasolla.
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oliittinen ohjelma on kirjattu tavoitemuotoon erilaisista opiskelijoita koskevista
teemoista. Teemoja ovat koulutuksen laatu, kampus, opiskelijapääkaupunki,
tukipalvelut, opiskelijan hyvinvointi sekä edunvalvontatyö. Poliittisen ohjelman
on laatinut JAMKOn edustajiston valitsema työryhmä, jossa oli mukana edustajiston ja hallituksen jäseniä sekä toimihenkilöitä.

KOULUTUKSEN LAATU
Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla maksutonta. Koulutuksen ei tule aiheuttaa opiskelijoille merkittäviä kustannuksia, jotka olisivat esteenä oppimiselle.
Ammattikorkeakoulussa arvostetaan monimuotoista korkeakouluyhteisöä, yhdenvertaisuus sekä sukupuolten tasa-arvo huomioiden. Korkeakoulutuksen tulee olla saavutettavaa lähtökohdista riippumatta. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen sekä toimintamallien parantamiseen. Opiskelijoita kuullaan korkeakoulun sisällä.

TAVOITTEET
Koulutus on esteetöntä ja saavutettavaa. Opiskelijalle ei tule olla merkittäviä
opiskeluun liittyviä piilokustannuksia opetusmateriaaleista, ohjelmistoista tai välineistä, jotta opiskelu olisi mahdollisimman riippumatonta taloudellisista lähtökohdista. Korkeakoulu tarjoaa riittävän määrän tai mahdollisuuden lainavälineisiin ja opinnoissa tarvittaviin ammattiohjelmistoihin. Opintojaksoilla käytettäviä
materiaaleja (myös sähköisiä) on riittävästi saatavilla kirjastoissa.
Tutkintoon valmistava koulutus on oltava maksutonta yhdenvertaisuuden takaamiseksi.
Avoimen väylän kautta tutkintoa opiskelemaan tulevien opiskelijoiden määrä
korkeakoulussa tuleesäilyä maltillisena.
EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille ei pidä olla lukukausimaksuja.
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Ammattikorkeakoulutuksen tulee olla työelämälähtöistä sekä vastata maakunnan
yrityselämän kehittämistarpeita. Opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä korkeakoulupaikkakunnallaan.
Kesälukukaudella opiskellessa on pystyttävä edistämään opintojaan ammatillisesti niin kontakti- kuin monimuoto-opintoina.
Opiskelijalle on taattava mahdollisuus yksilöidä opintopolkuaan.
Opiskelijoilla on tutkintoajan puitteissa oikeus opiskella tutkintoaan laajempi kokonaisuus.
Opiskelijan on saatava laadukasta ohjausta opintojensa aikana opintopolustaan
riippumatta.
Ulkomailla suoritettu työharjoittelu ja opiskelu on oltava hyväksiluettavissa tutkintoon.
Opiskelijoilla täytyy olla vapaus valita ajankohta vaihdolle, myös opintojensa loppuvaiheessa.
Opintoihin sisältyvästä työharjoittelusta tai projekteista maksetaan korvaus erityisesti silloin kun ne tuottavat yritykselle arvoa.
Tunti- ja vastuuopettajilla on käytössä ajantasaiset ja työelämälähtöiset opetusvälineet ja heiltä vaaditaan pedagogiset opinnot. JAMKin opettajille järjestetään
koulutusta työelämälähtöisten, ajantasaisten taitojen ylläpitämiseksi.
Opinnot sisältävät yritysten kanssa tehtäviä TKI-projekteja. Projektiopinnoista
TKI-toiminnassa viestitään opiskelijoille.
JAMKissa voi toteuttaa omalle yritykselle esim. projekti-, harjoittelu-, opinnäytetöitä opintojensa edistämiseksi
JAMKin tulisi kannustaa aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen myös opintojen ohessa tapahtuvien työtehtävien osalta.
AMK-tutkinnot antavat valmiudet yrittäjyyteen.
AMK-tutkinnot antavat valmiudet toimimiseen kansainvälisissä työtehtävissä.
Kansainväliset opiskelijat voivat osallistua samoille englanninkielisille opintojaksoille ja ryhmiin kuin suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa olevat.
Koulutusviennin ei tule viedä resursseja paikallisesta opetuksesta. Koulutusvienti
on hyvin suunniteltua ja sillä on omat resurssit. Ulkomaille tapahtuvan koulutusviennin ei tule johtaa siihen, että opetusresurssit valuvat maksullisiin koulutuksiin
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ja paikallisissa koulutusohjelmissa oleville tarjottu opetuksen laatu vaarantuu tai
kurssit siirtyvät epäedulliseen ajankohtaan.
JAMK voi tarjota opiskelijoilleen muiden korkeakoulujen opintotarjontaa. Tutkintoon liittyvien opintojaksojen tulee olla opiskelijoille maksuttomia riippumatta
missä ne on suoritettu. Opiskelijoiden opintotiedot liikkuvat eri korkeakoulujen
välillä vaivattomasti.
Toisen korkeakoulun opintojen suorittaminen sekä hyväksiluku tulee olla opiskelijalle vaivatonta. Käytänteet ovat alasta riippumatta yhteneväiset.
Opinnäytetöiden ohjaus ja palauttaminen tulee olla mahdollista ympäri vuoden.
Toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuudet tutustua korkeakoulun eri aloihin suorittamalla korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana. Opinnot hyväksiluetaan opiskelijan aloittaessa korkeakouluopintonsa. Toisen asteen aikana ns.
kurkkauskursseja suorittaneita ei tule kuitenkaan suosia korkeakoulun opiskelijavalinnoissa.
Verkko- ja kotitenttimisen mahdollisuuksia tarjotaan useimmilla opintojaksoilla.
Ammatilliseen tutkintoon suuntautuvan korkeakouluopetuksen erityispiirteet tulee säilyttää.
Opetusta voidaan harjoittelujen lisäksi järjestää työelämän tarjoamissa ympäristöissä.
Opiskelijoille tarjotut digitaaliset järjestelmät ja palvelut eivät saa eriarvoistaa
opiskelijoita.
Etäopiskelu- ja opiskelijoiden liikkuvuus tehdään teknisin välinein mahdollisimman helpoksi.
Korkeakoulujen opetusyhteistyö toteutetaan opetuksen laatu ja pedagogiikka
edellä.
Laadullisen työllistymisen kriteerit tulee lisätä ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin.

KAMPUS
Tilojen opiskeluergonomiaan ja nykyaikaisuuteen tulee kiinnittää kampuksilla
vastaisuudessakin huomiota. Opetustilojen ja -ympäristöjen tulee olla sisäilmastoltaan terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.
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TAVOITTEET
Opetustilat ja laitteet ovat työelämää vastaavia. Tilojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota ergonomiaan.
Tenttiakvaarioita on jokaisella kampuksella.
Kampuksella tulee olla riittävästi ryhmätyö, kirjasto- ja ict-tiloja opiskelijoiden
käytössä 6-24 välisenä aikana.
Kampuksella kannustetaan kierrätykseen monipuolisilla ja riittävillä kierrätysmahdollisuuksilla.
Korkeakoulun kampusten tulee olla mahdollisimman lähellä työelämän kontakteja.

OPISKELIJAPÄÄKAUPUNKI
Jyväskylä on Suomen opiskelijapääkaupunki ja JAMKO on sen kehittämisessä
keskeinen toimija sekä yhteistyökumppani. Opiskelijat huomioidaan monipuolisesti kaupungin toiminnassa. Jyväskylä on kansainvälinen, aktiivinen, turvallinen ja houkutteleva kaupunki. Jokainen opiskelija kokee itsensä tervetulleeksi
Jyväskylään.

TAVOITTEET
Opiskelija-asunnot tulee suunnitella korkeakoulujen läheisyyteen sekä hyvien
julkistenkulkuyhteyksien ja palveluiden päähän. Asuntoja suunniteltaessa otetaan huomioon opiskelijoiden mieltymykset asumismuodoista, joita selvitetään
sekä tutkitaan säännöllisesti. Myös olemassa olevia kohteita tulee kehittää
opiskelijoiden uusia tarpeita palvelemaan. Opiskelija-asuntojen tulee olla kohtuuhintaisia. Pohjaratkaisut pyritään pitämään käytännöllisinä ja viihtyisinä.
Kaupunki tekee yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuuksia opiskelijajärjestöille
toteuttaa erilaisia aktiviteettejä, esimerkiksi kulttuurillisia sekä liikunnallisia tapahtumia.
Opiskelijat tulee huomioida omana ryhmänään julkisen liikenteen lippuhintoja
määritettäessä. Julkisen liikenteen hinnoittelun tulee olla nykyaikaisella tasolla
ja suhteutettuna palvelun laatuun.Liikenne toimii resurssiviisaasti myös yöaikoi-
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na. Reittejä suunniteltaessa tulee huomioida opiskelijoiden keskittynyt asuminen, opiskelupaikkojen sijainti sekä kaupungin kehittyvät alueet.
Kaupunki edistää sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa tarjoamalla
opintojen aikaisia harjoittelu- sekä työpaikkoja. Opiskelijoiden työllistymistä
tuetaan myös valmistumisen jälkeen. Jyväskylä tukee opiskelijoiden yrittäjyyskulttuuria esimerkiksi verkostoitumismahdollisuuksin, tiloin ja apurahoin.
Kaupunki tukee pyöräilyä reittisuunnittelussa perustaen pyöräilybaanoja vilkkaimpien kulkureittien varsille sekä pitää pyörätiet viihtyisinä ja turvallisina.
Liukkauden torjunta pitää olla hyvin huomioituna talviaikaan sekä talviaurausta tulee lisätä. Kaupunki rohkaisee noudattamaan yhteisiä liikennesääntöjä ja
mahdollistaa niiden noudattamisen jokaisella liikkumismuodolla. Tiemerkintöjen
näkyvyys talvisin taataan liikennemerkein tai muulla hyväksi nähdyllä tavalla.
Kaupungin viestinnässä ja palveluissa näkyy kansainvälisyys ja monikielisyys.
Kaupunki tukee opiskelijakuntaa nuorten kannustamisessa vaikuttamiseen ja
aktiiviseenkansalaisuuteen.
Jos maakuntauudistus toteutuu, ja vastuu osasta opiskelijakunta JAMKOn
edellyttämistä teeseistä siirtyy maakuntahallinnolle, tulee nämä JAMKOn esille
tuomat teesit huomioida edelleen.
Opiskelija-asuntojen välittömän läheisyyden kierrätyspisteissä huomioidaan
myös muovin kierrätys.
Yhteistyö lähikorkeakoulujen kanssa tulee olla yhdenvertaista.
Jyväskylässä on kaksi erilaisiin osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulua.

TUKIPALVELUT
Opiskelu on taloudellisesti mahdollista ottamatta lainaa ja käymättä opintojen
ohella töissä mahdollistaen opiskelijan keskittyvän ohjeajassa valmistumiseen.
Tukipalvelujen tarjonnassa ja kehittämisessä on huomioitava monimuotoisempi
opiskelu. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa opiskelijan tukipalveluiden kehittämiseen.
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TAVOITTEET
JAMKO kannattaa opintotuen painotuksessa suurempaa opintorahan osuutta,
mahdollistaen opiskelijan perustoimeentulon ilman lainaa.
Opintorahan tulorajat korkeammalle.
Opiskelijalla on oikeus päivittäiseen KELAn tukemaan opiskelija-ateriaan. Ravintoloiden opiskelija-aterialla tarjotaan monipuolista ja ravintoarvoiltaan KELAn
suositukset täyttävää ruokaa. Erityisruokavaliot huomioidaan ja opiskelijaruokailu kasvattaa opiskelijoita syömään terveellisesti. Opiskelijaruokailua järjestettäessä on otettava huomioon myös eettiset näkökohdat.
Opiskelija saa tukea asumiseen, joka kattaa vähintään 80%, mutta korkeintaan
400€/kk opiskelija-asuntokustannuksista. Puolison tai kimppa-asumisessa muiden samassa huoneistossa asuvien tulot eivät saa vaikuttaa opiskelijan asumistukeen.
Yhdenvertaiset tukipalvelut kuuluvat kaikille korkeakoulussa oleville opiskelijoille, riippumatta siitä millä paikkakunnalla hän opiskelee tai on kirjoilla.
Tukipalvelut ovat saavutettavissa yhdenvertaisesti myös sähköisiä välineitä ja
palveluita hyödyntämällä.

OPISKELIJAN HYVINVOINTI
AMK-opiskelijat otetaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piiriin. Opiskelijoiden terveydenhuollossa on huomioitava yhdenvertaisuus myös Saarijärvellä
opiskeleville. Terveydenhoitomaksun ei tule aiheuttaa opiskelijalle kohtuutonta
taakkaa. Opiskelijoiden monipuoliseen hyvinvointiin panostetaan. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.

TAVOITTEET
Kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat kuuluvat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin. YTHS:n
palvelut ovat käytössä myös kansainvälisille opiskelijoille. YTHS tuottaa perusterveydenhuollon lisäksi mielenterveys-, hammaslääkäri ja seksuaaliterveyden
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palveluita. Mikäli YTHS:llä ei ole toimipistettä paikkakunnalla, yhdenvertaiset ja
samanhintaiset palvelut tavoittavat kaikki JAMKin opiskelijat, riippumatta millä
kampuksella he opiskelevat. YTHS:n palvelut ovat samalla maksulla käytettävissä kaikissa toimipisteissä.
YTHS-maksu opiskelijoille ei tule ylittää 25% käytettävissä olevasta kuukausittaisesta maksimiopintorahasta. Maksu maksetaan lukukausittain ja opiskelijalla
on mahdollisuus maksaa osuutensa useammassa erässä.
Opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajansa YTHS:n kaikkiin paikallisiin hallintoelimiin. Edustajilla on omat varahenkilönsä.
Opiskeluterveydenhuollon toteuttajasta riippumatta JAMK tarjoaa opintopsykologin palveluita.
Korkeakoulussa on häirintäyhdyshenkilöt joka kampuksella. Opiskeluympäristö
on fyysisesti sekä ilmapiiriltään turvallinen ja jaksamista tukeva. Korkeakoulussa
on nollatoleranssi kiusaamiseen sekä häirintään.
Korkeakoululiikunta on yhdenvertainen ja tarjoaa monipuoliset liikuntapalvelut
sekä hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kursseja kohtuuhintaisilla maksuilla.
Korkeakoululiikunnalla on riittävät resurssit, harrastuspaikkoja ympäri kaupunkia
ja ne sijaitsevat lähellä kampuksia sekä opiskelija-asumista.
Korkeakoululiikuntaan voidaan ottaa mukaan toisen asteen opiskelijoita, mikäli
tämä parantaa korkeakoululiikunnan palveluita.
JAMKO kannattaa opiskelijoiden monipuolisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kannustaa opiskelijoita liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.
Opetussuunnitelmiin sisältyy itsensäjohtamisen sekä opiskelu- ja työhyvinvointia tukevia opintoja.
Opiskelijoiden perheen perustaminen opiskelun aikana tulee olla mahdollista ja
perheellisiä opiskelijoita tuetaan.
SORA -lainsäädännön piiriin kuuluvat tapaukset käsitellään luottamuksellisesti
ja opiskelijoille mahdollistetaan paluu takaisin opintoihin kun esteet poistuvat.

EDUNVALVONTATYÖ
JAMKO on aktiivinen edunvalvontaorganisaatio, joka edistää hyviä käytänteitä
ja ottaa kantaa opiskeluun liittyviin epäkohtiin sekä opiskelijan asemaan.
8

TAVOITTEET
JAMKissa varmistetaan, että korkeakouluyhteisön jäsenet tuntevat keskeiset
yhteiset toimintalinjat, kuten tutkintosäännön, eettiset ja pedagogiset periaatteet, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Näitä tarkastellaan ja kehitetään tasaisin väliajoin.
JAMKO voi ottaa kantaa asioihin, jotka joku toinen taho on ottanut esille ja jakaa kannanottoja, joista ollaan samaa mieltä. Suoraan puoluepoliittisen järjestön kannanottoa ei jaeta, vaan JAMKO voi halutessaan viedä kannattamaansa
asiaa eteenpäin omalla kannanotollaan.
Pääasiassa julkisuudessa pyritään ajamaan asioita, jotka koskettavat kaikkia
JAMKin opiskelijoita. JAMKin eri opiskelijaryhmiä koskettavissa asioissa voidaan ajaa myös tietyn alan opiskelijoiden etua.
JAMKOn opiskelijoiden edunvalvontaa ei rajoiteta pelkästään kaikkia opiskelijoita koskeviin asioihin, vaan edunvalvontatyötä voidaan tehdä myös kohdennetusti.
Opiskelijakunta asettaa opiskelijaedustajat korkeakoulun sisällä sekä muissa
opiskelijoita koskevissa toimielimissä.
JAMKO edistää ihmisoikeuksien toteutumista YK:n ihmisoikeussopimusten mukaisiksi.
JAMKO noudattaa ja edellyttää jäsenistöltään Suomen lain sekä asetuksen
noudattamista JAMKOn toiminnassa ja tapahtumissa.
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