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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 30 luonnonvaran opiskelijaa, 
joista kahdeksan (8) oli monimuotoisia opiskelijoita. Englanninkieliseen kyselyyn ei tullut vastauksia. 
Yhteensä kyselyyn vastanneita luonnonvaran opiskelijaa oli siis 30.  

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 koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.) 

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 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa? 

Opetusta siirretty liikaa opiskelijoille, mikä ilmenee kontaktituntien vähäisyydellä. Tähän kaivataan 
muutosta. Opetuksen taso on ollut vaihtelevaa ja se on vaihdellut hyvästä huonoon. Useampi 
palaute nosti esille kurssien sisällön olevan vähäistä ja epätarkkaa.  

Palautteen annossa ollaan koettu puutteita. Kaivattaisiin palautetta esim. tehtävissä ja kokeissa. 
Vertaisarviointi nousi myös esille hyvänä esimerkkinä palautteessa.  

Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää? 

Zoom nousi suureksi aiheeksi palautteista ja etenkin sen toimimattomuus. Tähän liittyen kaivattiin 
opettajilta parempaa koulutusta ympäristöjen käytössä. Myös toivottiin luentojen tallentamista, 
sekä pidempään säilyviä tuntitallenteita. 

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

Autottomalle Tarvaala on huonosti saavutettavissa. Tilojen puolesta koettiin, että niihin on helppo 
mennä ja palvelut toimivat. Palveluiden näkyvyys on kuitenkin vastaajien mielestä vähäistä 
biotalousinstituutissa. 

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

Tarvaalan kirjasto koettiin hyväksi palveluksi. Suurimmat puutteet etäopiskelumahdollisuuksissa. 
Tarvaalaan toivottiin myös psykologia ja muita terveyspalveluita. JAMKO pitäisi näkyä enemmän 
kampuksella, nyt ei näy juuri ollenkaan. 

Miten kehittäisit ensimmäisenä vuonna järjestettyä opiskelijatutorointia? 

Keskityttäisiin kunnolla Saarijärvellä tapahtuvaan opiskeluun, tarpeisiin ja palveluihin. Tutorointi 
koettu hyväksi, mutta toiminut hieman valikoidusti. Kaikki eivät ole kokeneet tutorointia 
tarpeelliseksi. Toiveena nousi esiin myös se, että tutorit voisivat järjestää ohjelmaa myös 
Jyväskylän päähän. 

Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Opettajatutor keskeisessä asemassa. Opettajatutorin antama tuki riittävää, mutta tukea 
kaivattaisiin enemmän. Kurssivalintoihin ja opintojen suunnitteluun haluttaisiin apua. Lopputyöstä 
kerrottaisiin aikaisemmin. 

Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi? 

Oma liikuntavuoro plussaa. Terveydenhoitopalvelut Saarijärvelle. Saarijärvelle pitäisi neuvotella 
edullisia opiskelijahintoja paikallisiin palveluihin. Kunnon tuolit, nykyiset ovat huonoja. 
Ruokailumahdollisuus lauantaisin. Tarjottaisiin liikuntaseteleitä. 
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Vastaa kysymyksiin asteikolla 1-7. 
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