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1 ALKUSANAT 

 
Maailma muuttuu jatkuvasti: opiskelijoiden joukko monimuotoistuu ja opiskelijakunnan tulee 
liikkua sujuvasti muutoksen mukana. Opiskelijakortin omistajuuden lipsuminen 
opiskelijakuntien käsistä vaatii jäsenyyden uudistamista ja uskottavana 
asiantuntijaorganisaationa pysyminen työn murroksen huomioimista. Luottamustoimijoiden, 
eli operatiivisten toimijoidemme, vaihtuminen vuosittain on suuri ja kesyttämätön voimavara, 
jonka valjastamisessa käyttöön on hyödynnettävä pitkän aikavälin suunnittelua. Hyvin tehty 
strategia on työkalu tämän toteuttamiseen. 

 
Strategian tekemistä varten perustettiin työryhmä, joka oli monipuolinen ja jolta löytyi kattava 
näkemys JAMKOn toiminnasta. Strategiatyöryhmän suurena tukena fasilitoimassa oli 
SAMOKin hallinnon asiantuntija Vellu Taskila. Työryhmä kokoontui useita kertoja vuoden 
aikana ja järjesti myös pidempiä strategiapäiviä. Työssä osallistettiin myös edustajistoa, 
hallitusta, henkilöstöä ja välillä muitakin aktiiveja, pyytämällä heiltä kommentteja työn 
jokaisessa vaiheessa. 

 
Strategian tekeminen aloitettiin jo 2019 joulukuussa kartoittamalla organisaation nykytilaa ja 
edellisen strategian lopputuloksia. Nykytilan selvityksen jälkeen unelmoitiin, millainen on 
täydellinen JAMKO, jonka seurauksena kokosimme strategiakauden arvot, mission ja vision. 
Tulevia toimijoita helpottamaan luotiin toteuttamissuunnitelma vision 
saavuttamiseksi.Toteuttamissuunnitelman yhteyteen koottiin myös mittarit, joiden avulla 
nähdään, onko toiminta halutulla tasolla. 

 
Strategiaa kirjoittaessa keskusteluissa vallitsi kolme kantavaa teemaa: vakaa talous, 
opiskelijan mielekkäämpi arki sekä motivoitunut ja uudistuva yhteisö. Organisaationa 
kehittymisen haasteina nähtiin muun muassa resurssien riittämättömyys. Vaihtoehdot 
resurssien lisäämiseen löytyvät pitkälti varainhankinnan kasvattamisesta tai olemassa 
olevien resurssien hyödyntämisestä viisaammin. Jo onnistuneen jäsenhankinnan myötä 
talous JAMKOssa on ollut siinä mielessä hyvässä kunnossa, ettei tappiollisia tilinpäätöksiä 
ole hetkeen ollut, päinvastoin. Paremmalla ja tarkemmalla talouden suunnittelulla ja 
seurannalla pystymme varmasti tehokkaampiin tuloksiin. 

 
Haluamme jäsenyytemme olevan portti monipuolisten etujen piiriin sekä edunvalvonnan, 
hyvinvoinnin että palveluiden saralla. Jatkuvasti monipuolistuva opiskelijajoukko ohjaa 
toimintamme ja palveluidemme kehittämistä. Haluamme vastata niin perinteisten 
päiväopiskelijoiden kuin myös monimuotoisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin 
toiminnassamme. Työskentelemme opiskelijoiden hyväksi ja työllemme on ehdotonta, että 
saavutamme heidät monipuolisella viestinnällämme ja vastavuoroisesti he myös saavat 
meihin yhteyttä vaivattomasti. Olemme auttamassa luomaan korkeakouluyhteisöä, jossa 
jokainen on tervetullut taustoista huolimatta ja saa yhdenvertaiset työkalut opinnoissa 
menestymiseen. 
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Jotta pystymme vastaamaan monipuolisen opiskelijajoukon tarpeisiin, meidän täytyy tehdä 
saumatonta yhteistyötä niin korkeakoulumme sisäisten kuin ulkopuolistenkin toimijoiden 
kanssa. Meidän tulee kehittää organisaatiotamme jatkuvasti, jotta yhteistyö kanssamme on 
houkuttelevaa, ja pystymme solmimaan pidempiäkin kumppanuuksia. Haluamme olla 
jatkossa entistä luotettavampi ja ketterämpi kumppani, jolta löytyvät ratkaisut ja 
asiantuntijuus hyvän yhteistyön saavuttamiseksi. 

 
Strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa 5.10.2020. 

 

Jyväskylässä 5.10.2020. 
 

Lassi Halkosaari, edustajiston puheenjohtaja 2020 
Antti Paunonen, hallituksen puheenjohtaja 2020 
Kiia Pöyhönen, hallituksen varapuheenjohtaja 2020 
Riina Mäenpää, edustajiston jäsen 2020 
Stella Palassalo, hallituksen jäsen 2020 
Jarna Väisänen, alumni 
Mikael Rauhansalo, alumni 
Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja 
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2 ARVOT 
 
 

Vuorovaikutuksellinen JAMKO 
 

Työskentelemme opiskelijan hyväksi ja siinä onnistuminen vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta. 
Siksi pyrimme mahdollisimman saavuttavaan ja saavutettavaan viestintään. Monipuolisella 
viestinnällä tavoitamme opiskelijan hänelle luontevalla tavalla. Viestintämme on laadukasta, 
näkyvää ja toimintaa tukevaa. Se on harkittua, toimintaympäristön tunnistavaa ja perustuu 
pohdittuihin tavoitteisiin. 

 
Meille viestintä ei ole vain tiedottamista muille. Keskustelemme opiskelijoiden ja 
sidosryhmien kanssa, koska haluamme toimintamme olevan vuorovaikutuksellista. 
Kuuntelemme yhteisöämme edunvalvonnan ja toiminnan kehityksen mahdollistamiseksi. 
Vuoropuhelulla luomme pohjan parhaalle mahdolliselle sisäiselle toiminnalle. 
Sitoudumme läpinäkyvään, vuorovaikutukselliseen ja laadukkaaseen viestintään. 

 

Pidetään huolta 
 

Turvallinen, kannustava ja positiivinen ilmapiiri syntyy hyvinvoivista opiskelijoista. Aiomme 
olla tulevaisuudessakin varmistamassa, että yhteisössämme turvallisuus ja yhdenvertaisuus 
ovat taattuja. Huolehdimme opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ja toimimme 
opiskelijoiden puolestapuhujana. Tarjoamme opiskelijoille monipuolisesti opiskelija-arkea 
tukevia palveluita. 

 
JAMKO on opiskelijan luotettava ystävä. Tehtävämme on pitää opiskelijoiden puolia ja 
teemme sitä täydellä sydämellä. Olemme tukena opiskelijan arjessa, kuuntelemme sekä 
autamme jokaisessa tilanteessa. Koska sitä edunvalvonta on. 

 

Asiantunteva ja aikaansaava yhteistyökumppani 
 

Yhdessä saamme enemmän aikaan. Rakennamme yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen 
parasta opiskelijakaupunkia. Olemme aktiivinen, aikaansaava sekä luotettu 
yhteistyökumppani ja etsimme uusia mahdollisuuksia entistä paremmalle yhteistyölle. Meille 
yhteistyökumppanuudessa on tärkeää luotettavuus ja joustavuus. 

 

Yhteisöllisyyden mahdollistaja 
 

Yhteisöllisyys syntyy avoimesta ilmapiiristä. Opiskelun tulisi olla ihmisen parasta aikaa, ja 
tavoitteemme on olla mukana luomassa mieleenpainuvia muistoja ja elinikäisiä verkostoja. 
Edistämme korkeakouluyhteisöä, jossa on ylpeä me-henki. Jokaisella opiskelijalla on oikeus 
kuulua haluamiinsa yhteisöihin ja olla ylpeä osallisuudestaan omassa yhteisössään. 
Haluamme mahdollistaa yhteisöjen muodostumista korkeakoulun sisällä. 
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3 MISSIO 

 
JAMKO on laadukkaamman opiskelija-arjen mahdollistaja. 

 
Jokainen opiskelija on yhdenvertainen ja me varmistamme, että JAMK tarjoaa jokaiselle 
mahdollisuudet opinnoissa menestymiseen sekä itsensä kehittämiseen. Ylläpidämme ja 
edistämme koulutuksen laatua sekä opiskelijan hyvinvointia. Olemme täällä opiskelijoita 
varten, tukemassa eri elämäntilanteissa. Teemme opiskelijaelämästä mielekkäämpää 
tuomalla sisältöä opiskelun rinnalle ja mahdollistamalla yhteisöllisyyttä. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAMKON 
MISSIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jokainen opiskelija on 
yhdenvertainen 

Jokaisella on 
mahdollisuus 
opinnoissa menestymiseen 
ja itsensä kehittämiseen 

 
 
 
 

 

JAMKO ylläpitää ja 
edistää koulutuksen 
laatua sekä opiskelijan 
hyvinvointia 

JAMKO tekee 
opiskelijaelämästä 
mielekkäämpää ja 
mahdollistaa 
yhteisöllisyyttä 
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4 VISIO 2024 

 
Hyvinvoiva opiskelijakunta. 

 

4.1 Opiskelijan mielekkäämpi arki 
 

Opiskelijan on helppoa ja mielekästä opiskella JAMKissa. Tätä edistävät JAMKOn laadukas 
ohjaus, edunvalvonta sekä palvelut, jotka näkyvät opiskelijan arjessa läpi opintojen. 
Ohjauksen ansiosta opiskelun eri vaiheet ovat saumattomia ja opiskelijalla on aina joku, jolta 
voi kysyä neuvoa. Palvelut ovat jokaiselle aina saatavilla opiskelutavasta tai -paikasta 
riippumatta. Palveluihin kuuluvat myös monipuoliset ja mielekkäät tapahtumat, joista 
jokainen löytää itselleen mukavaa vastapainoa opiskelulle. JAMKOn aktiivinen edunvalvonta 
varmistaa opiskelijoiden äänen kuuluvuuden. Opiskeluympäristö ja -yhteisö JAMKissa 
tukevat opiskelun merkityksellisyyttä ja laadukkuutta. 

 
 

4.2 Motivoitunut ja uudistuva yhteisö 
 

JAMKOssa kaikki ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia. Meitä on helppo lähestyä ja 
toimimme uskottavana esimerkkinä muille järjestöille muun muassa viestinnän ja 
saavutettavuuden saralla. Brändimme on samaistuttava, positiivinen ja selkeä. Jokainen 
jamkolainen on motivoitunut ja hyvinvoiva. Uudet toimijat ovat saaneet kattavan koulutuksen 
ja ovat innokkaita jatkamaan vaikuttamista opiskelijakuntatoiminnan jälkeen. Edistämme 
ekologisuutta ja meillä on ajanmukaiset sekä kestävät ratkaisut arjessamme. 

 
 

4.3 Vakaa talous 
 

JAMKOn toimintaan tarvittavat varat hankitaan jäsenmaksuista ja 
yhteistyökumppanuuksista. Toimintaa ohjataan keskipitkän aikavälin suunnittelulla varautuen 
erilaisiin tulevaisuudenkuviin ja vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin. Näillä vähennetään 
riippuvaisuutta yksittäisistä rahoituskanavista. Varaudumme opiskelijakunnan rahoituksen 
haasteisiin vaikuttamalla keskusjärjestömme kautta yhteisiin ratkaisuihin. Käytämme 
resurssejamme opiskelijoiden etujen mukaisesti ja kohdennamme toimintaa mahdollisimman 
tehokkaaksi. 

Vakaa talous 

Motivoitunut ja uusiutuva 
yhteisö 

 
Hyvinvoiva 

opiskelijakunta 

Opiskelijan mielekäs arki 
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5 TOTEUTUSSUUNNITELMA 

2021 2022 

Opiskelijan mielekkäämpi 
arki 

Karsitaan tapahtumia 
ja keskitytään vain 
olennaisimpiin ja 
kiinnostavimpiin 
tapahtumiin. 
Luodaan JAMKO 
Akatemiaan 
vuosittainen koulutus 
edunvalvontaprosesseista. 

Panostetaan 
tapahtumien 
tuottamiseen 
enemmän 
yhteistyössä muiden 
opiskelijajärjestöjen 
kanssa. Kehitetään 
mentoroinnille hyvät 
markkinointikeinot ja 
kuvaukset, sekä 
luodaan selkeä 
mielikuva 
mentoroinnista 
palveluna. 

Motivoitunut ja uudistuva 
yhteisö 

Tarkennetaan 
viestinnän 
toteuttamisen vastuita. 
Yhenäistetään 
toimijoiden 
perehdytystä ja 
kiinnitetään erityistä 
huomiota laatuun. 

Selkeytetään 
keskeiset 
suuntaviivat 
viestinnän 
tekemiseen 

Vakaa talous Perustetaan työryhmä 
luomaan keskipitkän 
aikavälin 
taloussuunnitelma. 

Selvitetään uusia 
mahdollisia 
tulonlähteitä. 
Tarkastellaan ja 
kehitetään JAMKOn 
sisäistä toimintaa ja 
työnkuvia (hallitus ja 
henkilöstö) 
vastaamaan 
resurssiviisaasti 
opiskelijakunnan 
tarpeita. 

Strategian toteutumisen 
seuranta 

Strategian perehdytys 
ja viestintä 
strategiasta. 

Loppuvuodesta 
strategian 
välitarkastelu. 
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Karsitaan tapahtumia 

2023 2024 

Opiskelijan mielekkäämpi 
arki 

Motivoitunut ja uudistuva 
yhteisö 

Vakaa talous 

Strategian toteutumisen 
seuranta 

Selvitetään opiskelijoiden 
tarpeet tapahtumien 
ulkopuolella ja kehitetään 
palvelutarjontaa, joka 
vastaa niihin. 
Kannustetaan opiskelijoita 
aktiiviseen 
kansalaisuuteen 
tehostetusti. 

Luodaan edunvalvonnan 
viestinnän toimintamalli. 
Selvitetään JAMKOn 
hiilijalanjälki. Luodaan 
suunnitelma toiminnan 
kehittämisestä 
ympäristöystävällisempään 
suuntaan. 

Toteutetaan
taloussuunnitelman
välitarkastelu.

Kehitetään tutoreiden 
ja mentoreiden 
palkitsemismalleja. 
Luodaan tutoroinnille 
“uudet kasvot” eli 
kehitetään konseptia 
houkuttelevammaksi. 

Kehitetään toimijoiden 
ryhmäyttämistä. 

Tehdään laaja 
reflektio 
strategiakauden 
aikana tehdyistä 
taloustoimista. 

Luodaan uusi 
strategia. 
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6 LOPPUSANAT 

 
Paraskin strategia on hyödytön, jos organisaatio ei omaksu sitä eikä vie sitä 
arkeensa. 

 
Seuraava askel onkin strategian jalkauttaminen. Korkeakoulumaailma on vuonna 
2024 varmasti aivan erilainen kuin voimme kuvitellakaan, mutta toivomme tällä 
strategialla opiskelijakunnan saavan eväitä kohdata muutokset onnistuneesti. 
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7 LIITTEET 

 
Strategian mittarit 

 

Taustapaperit toteuttamissuunnitelmalle 

Mietintöjä prosessista 


