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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 14.–25.3.2016 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Enemmistö kysymyksistä pysyi muuttumattomana verrattuna edellisiin, vuonna 2015 
järjestettyihin Jupinaviikkoihin vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 51 kulttuurisalan opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita kulttuurialan 
opiskelijoita oli siis 51. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 296. 

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 14.–25.3.2016. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla lähetettävän 
Viikkotiedotteen kautta ja julisteiden avulla. Jupinaviikkojen jälkeisellä viikolla järjestettiin 
kyselytunnit pohjautuen Jupinaviikkojen palautteisiin.  

Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:  

• Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta / valmennuksesta JAMKissa, ja vastaako se 
osaamistasoasi opiskelijana? Jos ei, kuinka kehittäisit opetusta / valmennusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

• Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 
• Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 
• Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 
• Koetko saavasi tarvittaessa apua seuraavista hyvinvoinnin palveluista? 
• Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 
• Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. 

Palautteista on koottu lyhyet tiivistelmät jokaisen kysymyksen kohdalta. Tässä tiivistelmässä 
nostetaan esiin palautteiden pääteemoja.  

Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. 
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Palautteiden tiivistelmä 

6. Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta / valmennuksesta JAMKissa, ja vastaako se 
osaamistasoasi opiskelijana? Jos ei, kuinka kehittäisit opetusta / valmennusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

Opiskelijat ovat sitä mieltä, että tarpeeksi vetovoimaista opettajaa kaivattaisiin korkeakoulun 
opettajaksi. Opetus on jakanut paljon mielipiteitä, muuten se on ollut pääasiassa laadukasta. 
Muutamassa kommentissa ilmeni, että opiskelijat kaipaavat opettajilta enemmän positiivista 
palautetta ja palautteen antamista ei saisi kohdentaa ainoastaan tiettyihin opiskelijoihin. Jotkut 
opiskelijat olivat sitä mieltä, että tuntien tavoitteet ja ajallinen määrä eivät kohtaa toisiaan. 
Workshopit kaipaavat kehittämistä ja niiden ryhmäkoot ovat liian suuret. Ryhmätöihin 
nojaudutaan kuulemma liikaa. Opiskelijat toivovat enemmän keskustelua Teostosta sekä 
Gramexista. Innovaatioviikosta toivotaan musiikin opiskelijoille käytännönläheisempää. Tunneilla 
pitäisi viettää laajojen kokonaisuuksien parissa kuukausia kerrallaan. Kommenteissa mainittiin 
myös se, että teoria-aineiden opetus ei ole vastannut laadultaan AMK-opintojen vaatimaa tasoa, 
etenemistahti on epätasainen ja vaikeasti seurattava. Useassa kommentissa mainittiin, että 
opettajat myöhästelevät liikaa tunneilta. Opiskelijoilla ei kommenttien mukaan ole tarpeeksi 
pedioppilaita. Myös tuntiseurantakäytännöissä on ollut paljon hajontaa.  

 

7. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Musiikin koulutusohjelman tulisi olla enemmän työelämälähtöinen, lisää kontakteja kaivataan 
työelämän toimijoihin. Opiskelijat haluavat, että palautteet löytäisivät tiensä opettajille asti. Myös 
infotilaisuuksia kaivataan enemmän. Opiskelijat kaipaavat enemmän itsenäisesti suoritettavia 
kursseja, kursseja haluttaisiin myös pilkkoa pienempiin osiin. Opinto-ohjauksen puute tuli esiin 
useassa kommentissa, HOPS-ohjaajalle saa heikosti aikoja. Infoa opiskeluista kaivataan jokaiselle 
vuodelle. Informaatio voisi kulkea paremmin kampuksen sisällä. Kommenteissa luki myös, että 
opiskelijat haluaisivat enemmän palautetta heidän omasta kehityksestään. Kurssien 
päällekkäisyyttä haluttaisiin vähentää. Useat opiskelijat olivat sitä mieltä, että harjoitusluokkia 
tulisi saada paremmin saataville.   
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8. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

  
Eri mieltä Jokseenkin 

eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 0 0 9 34 43 3,79 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin 
hyvin 0 5 10 28 43 3,53 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 2 4 12 24 42 3,38 

Tutor toimi vertaisen ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 0 2 9 31 42 3,69 

Yhteensä 
2 11 40 117 170 3,60 

  

 

9. Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Opiskelijat kaipaavat tietoiskuja, satunnaisia infotapaamisia sekä ilmoittautumisinfoa. Opinto-
ohjaajia halutaan tavata useammin. Kommenteista ilmeni myös, että tutor-toiminta saisi jatkua 
myös ensimmäisen vuoden jälkeen. Myös HOPS-keskusteluita kaivataan jokaiselle vuodelle. 
Opiskelijat tarvitsevat enemmän apua kurssivalintojen tekemiseen. He haluaisivat myös enemmän 
tietoa tutkinnoista ja näytöistä vanhemmilta opiskelijoilta. Tieto mahdollisista kesäopinnoista on 
vähäistä.  
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10. Koetko saavasi tarvittaessa apua seuraavista hyvinvoinnin palveluista? 

  
Huonosti Välttävästi 

Kohtalaisesti 
/ Ei 

kokemusta 
Hyvin Erittäin 

hyvin Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 0 7 27 7 5 46 3,22 

Opintopsykologi 0 1 34 7 4 46 3,30 

Oppilaitospastori 1 0 40 3 2 46 3,11 

Opiskeluterveydenhuolto 1 2 12 18 13 46 3,87 

Kirjasto 0 0 0 15 31 46 4,67 

Opiskelijapalvelut 0 3 13 22 8 46 3,76 

Korkeakoululiikunta 0 1 31 6 8 46 3,46 

Häirintäyhdyshenkilö 1 0 41 2 2 46 3,09 

Yhteensä 3 14 198 80 73 368 3,56 

  

 

11. Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 

Henkilökunta saisi olla iloisempaa ja positiivisemmalla asenteella. Palveluita kaivataan helpommin 
lähestyttäviksi. Koulupsykologeja pitäisi olla enemmän. Opiskelijat kaipaavat selkeämpää 
tiedottamista opiskelijaterveydenhuollon toimintamalleista.  
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12. Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. 

Sisäilman huono laatu on mainittu useassa kommentissa. Harjoitteluluokat voisivat olla isompia ja 
niitä saisi olla enemmän. Useampia äänentoistolaitteita sekä rauhallista työskentelytilaa kaivataan 
kampukselle. Pianoja pitäisi virittää useammin. Parempia pöytiä sekä tuoleja kaivataan luokkiin, 
tuolit eivät ole kovinkaan ergonomisia. Vasenkätisille opiskelijoille kaivataan työtasollisia tuoleja. 
Käytävillä saisi olla enemmän istuskelupaikkoja. Salien lämpötila on myös mainittu kommenteissa, 
esimerkiksi Hannikais-salissa on usein liian kylmä. 
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