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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 12. – 25.3.2018 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Vuoden 2018 kysely oli huomattavasti tiiviimpi kuin aiempien vuosien kysely. Tänä 
vuonna kysely toteutettiin yhteistyössä JAMKin kanssa, sillä se korvasi tavallisesti toisen vuoden 
opiskelijoilla teetetyn kyselyn. Kysymykset koskivat koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta, 
opiskelijoiden hyvinvointia. Kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli 396 kappaletta. 

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 22 luonnonvara-alan 
opiskelijaa, joista 1 oli monimuotoinen opiskelija. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. 
Yhteensä kyselyyn vastanneita luonnonvara-alan opiskelijoita oli siis 22.  

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 12.-25.3.2018. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Elmo-intrassa, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla 
lähetettävän Viikkotiedotteen kautta sekä julisteiden avulla. Kyselyssä oli sekä asteikkokysymyksiä 
että avoimesti vastattavia. Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä: 

• Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa? 

• Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää? 

• Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto, 
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)? 

• Miten ensimmäisenä vuonna järjestetty opiskelijatutorointi vastasi tarpeisiisi? 

• Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

• Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi? 

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 tiivistelmä 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa? 

Suurimmaksi aiheeksi kommenteissa nousee opiskelijoiden huoli opetuksen vaihtelevasta tasosta. 
Muita yleisempiä esiin tulleita aiheita olivat riittämätön opiskelijoiden ohjaus sekä vähäinen 
kontaktiopetuksen määrä. Moni kommentoijista toivoo järkevämpää opintojaksojen ja kurssien 
suunnittelua. 

Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää? 

Pääosin verkkoympäristöjä pidetään toimivina, mutta niitä tulisi hyödyntää paremmin etenkin 
vähäisen kontaktiopetuksen tukena. Moni kommentoija mainitsi optiman hyvänä 
verkkoympäristönä. 

Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto, 
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)? 

Opiskelijat toivovat yleisesti enemmän palveluja Tarvaalan kampukselle. Mahdollisuutta käyttää 
muiden kampusten kirjastoja käymättä itse Jyväskylässä toivotaan, samaten kuin parempaa 
huomioimista JAMKOn suunnalta. 

Miten ensimmäisenä vuonna järjestetty opiskelijatutorointi vastasi tarpeisiisi? 

Opiskelijatutorointiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä ja siitä oli ollut apua uuteen paikkakuntaan ja 
ihmisiin tutustuttaessa.  

Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Vastauksista käy ilmi, että luonnonvara-alan opiskelijat kokevat tarvitsevansa ohjausta monellakin 
eri osa-alueella. Esiin nousseita teemoja olivat esimerkiksi työllistyminen sekä kurssivalinnat ja 
niiden suorittaminen. 

Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi? 

Suurimpana asiana esille nousee opiskelijoille suunnattujen liikuntapalveluiden tarve myös 
Saarijärven suunnassa.  
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Luonnonvara-alan vastausten keskiarvot ja suhde kaikkien kyselyyn vastanneiden 
keskiarvoon  

Luonnonvara-alan opiskelijat ovat jokaisen kyselyssä käsitellyn kohdan osalta tyytymättömämpiä 
kuin JAMKin opiskelijat keskimäärin. Lähimmäksi keskiarvoa päästään opintojaksojen työmääriä 
koskevan kysymyksen vastauksissa. 

 


