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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 20.3.–2.4.2017 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Vuoden 2017 kysely oli huomattavasti tiiviimpi kuin aiempien vuosien kysely. Kyselyn 
kysymykset koskivat ainoastaan koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta ja opiskelijoiden 
hyvinvointia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Palveluita koskevat kysymykset jätettiin kokonaan 
pois lyhyen mitan säilyttämiseksi.  Lyhyemmällä kyselyllä tavoiteltiin suurempaa vastaajamäärää, 
jossa myös onnistuttiin. Jupinaviikoilla kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli 548 kappaletta.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 96 teollisuustekniikan alan 
opiskelijaa, joista yksi (1) oli monimuoto-opiskelija. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 3 opiskelijaa. 
Yhteensä kyselyyn vastanneita teollisuustekniikan alan opiskelijoita oli siis 99.  

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 20.3.–2.4.2017. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Elmo-intrassa, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla 
lähetettävän Viikkotiedotteen kautta ja julisteiden avulla.  

Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:  

• Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja valmennuksesta JAMKissa? 
• Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? Kuinka kehittäisit opetusta vastaamaan 

tarpeitasi paremmin? 
• Mitä mieltä olet digitaalisista opetus- ja opiskeluympäristöistä JAMKissa ja mitä mielestäsi 

tulisi erityisesti kehittää? 
• Kuinka tyytyväinen olit saamaasi tutorointiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana? 
• Miksi? 
• Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 
• Jatka seuraavaa lausetta: ”JAMK voisi edistää omaa hyvinvointiani ja opintojeni edistämistä 

siten, että...'' 
• Vapaa sana. Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mikä kaipaa mielestäsi eniten kehittämistä? 

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

Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. 
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Palautteiden tiivistelmät 

 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja valmennuksesta JAMKissa? 

 

Teollisuustekniikan alan opiskelijoiden mielestä opetus ja valmennus Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa oli hyvää. Opetuksen työelämäpainotteisuus sekä käytännönläheisyys 
saivat kiitosta, samoin kuin opettajien ammattitaitoisuus. Myös opetuksen monipuolisuutta 
arvostettiin Jupinapalautteissa. 

Monissa vastauksissa kävi ilmi, että opetuksen taso vaihteli roimasti. Opiskelijat kokivat, että 
opettajalta on vaikeaa saada henkilökohtaista ohjausta. Osa kursseista koettiin turhiksi, kuten 
myös lukuisat erilaiset projektit, ryhmätyöt ja case-tehtävät. Opiskelu koettiin lisäksi kiireiseksi 
sekä ryhmäkoot liian suuriksi. Myös kontaktiopetusta toivottiin lisää. Eniten kehittämistä 
palautteiden perusteella kaivattiin opetuksen ajankohtaisuuteen; useassa palautteessa kuvattiin 
opetusmetodeja ja etenkin opetusmateriaaleja vanhentuneiksi.  

 

Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? Kuinka kehittäisit opetusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

 

Opiskelijat toivoivat, että yrityskontakteja voitaisiin alkaa luoda jo aikaisemmassa vaiheessa 
opintoja. Tämä helpottaisi myöhempien työharjoittelupaikkojen saantia sekä opinnäytetyön 
tekemistä. Lisäksi opettajien kanssa toivottiin pidettäväksi enemmän henkilökohtaisia 
ohjauskeskusteluja opintoihin liittyen.  

Kontaktiopetusta toivottiin enemmän, kuten myös konkreettista, käytännön kautta opiskelua. 
Opetustavat ja –materiaalit tulisi päivittää, samoin kuin joidenkin kurssien sisältö, sillä moni koki 
opintoihinsa sisältyvän paljon niin kutsuttuja täytekursseja. Opintoihin toivottiin lisää joustavuutta 
sekä laajempaa kurssivalikoimaa. Lisäksi opiskelijat kokivat opintonsa kuormittaviksi, ja monessa 
vastauksessa toivottiinkin opintojen keventämistä sekä kuormituksen tasaisempaa jakautumista 
opintojen ajalle.  

 

Mitä mieltä olet digitaalisista opetus- ja opiskeluympäristöistä JAMKissa ja mitä mielestäsi tulisi 
erityisesti kehittää? 

 

Digitaalisista opetus- ja opiskeluympäristöistä eniten käytetyt olivat selvästi Optima, ASIO, 
Office365-ympäristö sekä Elmo. Ympäristöt koettiin pääosin hyviksi ja toimiviksi lukuunottamatta 
Elmoa, jonka opiskelijat kokivat turhaksi ja kankeaksi käyttää. Optimaa toivottiin selkeämmäksi ja 
eri työtiloja yhtenäisemmiksi, myös opettajien Optiman käyttötaidoissa olisi parantamisen varaa. 
Office365:n suurin puute on sen taipumus ’’kaatua’’. 



5 
 

Erityisesti opetusvideot koettiin mielekkäiksi, ne olivat todella hyvä lisä etäopiskeluun. Moni 
palaute sisälsi toiveen suuremmasta verkko-opiskelukurssien määrästä, etenkin kesän ajalle, 
jolloin niitä voisi hyvin suorittaa itsenäisesti kesäopintoina. Lisäksi opiskelijat toivoivat parempia 
mobiiliversioita, tai jopa –sovelluksia, JAMKin verkko-opetus- ja opiskeluympäristöistä, sekä 
parempaa ja toimivaa kalenterijärjestelmää, josta näkisi kaikki opintojaksonsa yhdellä silmäyksellä 

 

Tutorointi 

 
Kuinka tyytyväinen olit saamasi tutorointiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana? 
 

Suomenkieliseen kyselyyn vastanneista suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä saamaansa 
tutorointiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vastaajista yli puolet oli tyytyväisiä tai jopa 
erittäin tyytyväisiä. 

 

 

Englanninkielisen kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kesken mielipidejakauma tutoroinnin 
suhteeen oli hajanaisempi, tosin vastaajien määräkin oli pieni (3 vastausta). 
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Miksi? 

 

Tutoreita kehuttiin mukaviksi, avuliaiksi ja innostaviksi. Tutorointi oli edesauttanut luokkien 
ryhmäytymistä ja kaverisuhteiden solmimista. Tutoreilta oli saanut apua ja vastauksia mieltä 
painaviin kysymyksiin – osa opiskelijoista saa apua tutoreiltaan edelleen. Erityisesti tutorit olivat 
olleet avuksi ensimmäisten viikkojen aikana, muun muassa avustamalla opintojaksoille 
ilmoittautumisessa. Tutorit olivat olleet auttamassa opiskelijat mukaan korkeakouluopiskeluun, ja 
heiltä oli saanut tietoa juurikin olennaisista opiskeluun liittyvistä asioista. 

Osa opiskelijoista kuitenkin koki, etteivät tutorit olleet tarpeeksi vahvasti esillä opintojen 
alkuvaiheessa tai etenkään sen jälkeen. Tutorit olivat olleet innottomia ja kynnys lähestyä heitä oli 
ollut korkea. Myös osalle ryhmistä ei ollut järjestetty tarvittavia pienryhmätapaamisia. 

 

Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

 

Opiskelijat kaipaavat lisää apua ja ohjausta omien opintojen suunnittelussa. Opintojaksovalintoihin 
ja oman suuntautumisvaihtoehdon valitsemiseen sekä niiden vaikutuksista työllistymiseen 
kaivattiin lisää tietoa. Näiden tiimoilta toivottiin enemmän tapaamisia tutoropettajan ja opinto-
ohjaajan kanssa. Myös henkistä tukea opintojen ajalle kaivattiin. 

Työllistyminen ja työelämään siirtyminen olivat myös yleisimpiä aiheita, joista opiskelijat toivoivat 
saavansa enemmän tietoa. Yrityskontaktien luomisen, harjoittelupaikan löytämisen ja 
opinnäytetyön kanssa kaivattiin myös enemmän apua.  

 

Jatka seuraavaa lausetta: ‘’JAMK voisi edistää omaa hyvinvointiani ja opintojeni edistämistä 
siten, että…’’ 

 

Monet Jupinaviikkojen kyselyyn vastanneista opiskelijoista toivoivat enemmän henkilökohtaisia 
ohjauskeskusteluja. Myös opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä muut tukipalvelut saisivat olla 
paremmin esillä ja helpommin saatavilla. Lisäksi liikuntapalveluja toivottiin enemmän. 

Opintoihin kaivattiin enemmän joustoa ja kevennystä, sillä nyt opiskelijat kokivat opintonsa 
kuormittaviksi. Osa opiskelijoista toivoi enemmän verkkototeutuksessa suoritettavia opintoja, kun 
taas osa oli vahvasti kontaktituntien lisäämisen kannalla.  

Tilojen viihtyisyys oli myös aihe, joka nousi esille useassa vastauksessa. Harjoitustilojen 
siisteydessä olisi parantamisen varaa, kuten myös työergonomiassa esimerkiksi parempien, 
säädettävien tuolien ja pöytien muodossa. Lisäksi joidenkin tilojen, erityisesti tilan DP69, 
ilmanvaihtoon tulisi tehdä parannusta.  
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Vapaa sana. Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mikä kaipaa mielestäsi eniten kehittämistä? 

 

Opetuksen laatu sai monelta kyselyyn vastanneelta kehuja. Opiskeluilmapiiri oli hyvä ja 
henkilökunta ystävällistä. Opiskelijaruoan edullinen hinta, opiskelijakunta JAMKOn toiminta, 
erityisesti JAMKO Cafe, sekä kansainvälistymismahdollisuudet JAMKissa olivat myös pidettyjä. 
Lisäksi kiitosta saivat kehittyvät yleiset tilat, kuten opiskelijalounge, sekä mahdollisuus antaa 
vaikuttavaa opintojaksopalautetta. 

Kampuksilla toimiva ravintolapalveluketju Sodexon tarjoama ruoka oli todella usean vastaajan 
mielestä kehnoa. Samoin JAMKO Cafen aukioloajat. Kehitettävää olisi lisäksi 
opiskeluterveydenhuollon palveluissa, erityisesti mielenterveyspalveluiden saralla. Palautteissa 
nousi myös esille luokkatilojen huono ilmanlaatu. 
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