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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 18.3 – 31.3.2019 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Kysely toteutettiin yhteistyössä JAMKin kanssa. Kysymykset koskivat koulutuksen 
laatua, opetusta ja ohjausta, opiskelijoiden hyvinvointia. Kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli 
487 kappaletta.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 52 musiikin opiskelijaa, joista 
viisi oli monimuotoisia opiskelijoita. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 1 opiskelija. Yhteensä 
kyselyyn vastanneita musiikin opiskelijoita oli siis 53.  

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 18.-31.3.2019. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, 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 arvioisit saavutettavuutta JAMKissa? (Saavutettavuus mahdollistaa tilojen ja 

palveluiden käyttämisen sekä opintojen suorittamisen yksilön ominaisuuksista riippumatta.) 
● Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto, 

HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)? 
● Miten kehittäisit ensimmäisenä vuonna järjestettyä opiskelijatutorointia? 
● Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 
● Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi? 
● Valintasi vuoden henkilöstön jäseneksi. Perustele vastauksesi. (JAMKin henkilöstön jäsen 

joka on omalla panoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita ja toiminut näkyvästi 
positiivisena esimerkkinä kouluksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.) 

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

Raportti sisältää nimi- ja tunnistetietoja Vuoden henkilöstön jäsen- ehdotusten osalta.  

  



 
 

Palautteiden tiivistelmä 

 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa? 

Yleisesti opetus on koettu hyväksi ja opiskelijat ovat tyytyväisiä saatuun opetukseen. Joitakin 
kursseja kehutaan ja joihinkin kaivattaisiin kehitystä. Esimerkiksi opettajien välineiden käytöstä 
nousi palautetta, sekä siitä, että opetuksessa voisi olla enemmän ohjeita. Myöskin joillakin 
kursseilla ei anneta opiskelijoille taiteellista vapautta. Oppimispäiväkirjaa on pidetty toimivana 
konseptina, kun taas ryhmätöitä pidetään hieman turhina. 

Koulun antamaan opinto-ohjaukseen kaivattaisiin enemmän jatkuvuutta ja opinnäytteen 
tekemiseen haluttaisiin enemmän ohjausta. JAMKin yrittäjyyden opetukseen toivotaan muutosta. 

Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää? 

Opiskelijat kokevat että JAMKilla on käytössä liikaa erilaisia verkkoympäristöjä. Toivotaan, että 
digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä voitaisiin keskittää ja selkeyttää. Ympäristöjen 
toimivuuteen haluttaisiin parannusta eri laitteilla. Toiveita tuli myös digitaalisten ympäristöjen 
mobiiliystävällisyyden parantamisesta. 

Opettajien toivotaan myös käyttävän näitä verkkoympäristöjä säännöllisemmin. 

Miten arvioisit saavutettavuutta JAMKissa? (Saavutettavuus mahdollistaa tilojen ja palveluiden 
käyttämisen sekä opintojen suorittamisen yksilön ominaisuuksista riippumatta.) 

JAMKin saavutettavuutta on yleisesti sanottu hyväksi, ja JAMK on koettu tasavertaiseksi hakijoita 
kohtaan. Kampusten väliseen viestintään haluttaisiin panostusta ja etäopintoihin haluttaisiin 
parannusta. Musiikin harjoittelutiloja sanottu hyviksi, mutta tilojen määrää harmitellaan, sillä 
niihin pääsy on haastavaa. 

Kurssitarjonnan monipuolisuudesta tuli kuitenkin positiivista palautetta. 

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

Tukipalveluissa ei ole yleisesti valitettavaa. JAMKOlta kaivattaisiin lisää näkyvyyttä Musiikin 
kampuksella, esimerkiksi omaa pistettä. Musiikin kirjaston itsepalveluaikaan toivotaan myös 
alakerrassa pidempää aikaa. Myös papin ja psykologin palveluille toivotaan parempaa näkyvyyttä. 

Miten kehittäisit ensimmäisenä vuonna järjestettyä opiskelijatutorointia? 

Tutoroinnista on tykätty ja se on koettu tärkeäksi, mutta monimuototutorointiin toivottaisiin 
enemmän panostusta. Myös useampia tapaamisia ja ryhmäytymistä toivotaan, sekä lisää 
aktiivisuutta koko ensimmäiselle opiskeluvuodelle. 

Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Opiskelijat toivovat ohjausta opintojen aikatauluttamiseen ja apua kurssien valintaan omaa polkua 
ajatellen. Ohjausta opinnäytetyön tekemiseen myös halutaan. Tietoa kaivataan lisää hieman joka 
alueella, mm. kursseista, kurssien hyväksiluvusta, harjoittelusta, linjavalinnoista sekä 



 
 

sivuinstrumenttimahdollisuuksista. Myös opettajatutorilta kaivataan henkilökohtaisia 
keskusteluhetkiä opinnoista useammin ja jo hieman aiemmin. 

Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi? 

Yleisesti ottaen moni opiskelija ei osaa sanoa asiaan liittyen mitään erityistä. Monimuoto-
opiskelijat toivovat, että heidät otettaisiin paremmin huomioon kursseja suunnitellessa. 
Palautteessa mainittiin kuitenkin kuntoilutilojen puute, alakohtaiset liikuntaryhmät ja 
ulkoilutapahtumat. Myös rentoutumismahdollisuuksia kaivataan lisää koulupäivien ajalle. 

Valintasi vuoden henkilöstön jäseneksi. Perustele vastauksesi. (JAMKin henkilöstön jäsen joka 
on omalla panoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita ja toiminut näkyvästi positiivisena 
esimerkkinä kouluksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.) 

Muunmuassa seuraavia henkilöitä on esitetty vuoden henkilöstön jäseneksi: Sami Sallinen, Tiina 
Kangaspunta, Teija Sirola, Eliisa Suni, Eva Halme ja Ritva Valoranta. 



 
 

Vastaa kysymyksiin asteikolla 1-7. 
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