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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 16.–27.3.2015 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Enemmistö kysymyksistä pysyi muuttumattomana verrattuna edellisiin, syksyllä 2014 
järjestettyihin Jupinaviikkoihin vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 36 kulttuurialan opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita kulttuurialan 
opiskelijoita oli siis 36. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 390. 

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 16.–27.3.2015. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, sähköpostilla lähetettävän Viikkotiedotteen 
kautta ja julisteiden avulla. Jupinaviikkojen jälkeisellä viikolla järjestettiin kyselytunnit pohjautuen 
jupinaviikkojen palautteisiin.  

Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:  

• Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta / valmennuksesta JAMKissa, ja vastaako se 
osaamistasoasi opiskelijana? Jos ei, kuinka kehittäisit opetusta / valmennusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

• Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä?  
• Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 
• Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut? 

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 

5. Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta / valmennuksesta JAMKissa, ja vastaako se 
osaamistasoasi opiskelijana? Jos ei, kuinka kehittäisit opetusta / valmennusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

Pääosin opetus koettiin hyvänä. Eniten kritiikkiä palautteissa saivat Innovaatioviikko ja AOKK 
opinnot, joiden merkitys ja mielekkyys eivät ole olleet odotettua tasoa. Erään opettajan poislähtö 
on vaikuttanut useamman opiskelijan kokemuksiin opetuksen laadussa. Instrumenttididaktiikkaan 
oltiin vaihtelevasti tyytyväisiä tai tyytymättömiä instrumentista riippuen. 

 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Opintojen tahtia toivottiin tiiviimmäksi ja 1. ja 2. vuoden opintoja voisi tasoittaa – 1. vuotena 
lukujärjestysten koetaan olevan liian väljiä ja 2. vuotena liian tiiviitä. Treeniluokkia toivotaan lisää, 
samoin opinnonohjaajan tavoiteltavuutta, tukea ja vaihtoon lähtöön lisää opastusta. 
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9. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi?  

Keskimäärin tutorointiin ja tutoreiden opastukseen oltiin tyytyväisiä, eli väittämiin oli vastattu 
eniten ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”samaa mieltä”. Muutamia eriäviä mielipiteitä oli tutorin 
toimimisena vertaisena ja pienryhmätoiminnan sisältöön 

 

eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten kuukausien 
aikana 1 0 7 25 33 3,7 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 0 1 13 19 33 3,55 

Olet ollut tyytyväinen pienryhmätoimintaan ja 
sen sisältöön 0 5 8 19 32 3,44 

Tutor toimi vertaisena ja kanssaopiskelijana 
Sinulle 2 2 6 22 32 3,5 

Yhteensä 3 8 34 85 130 3,54 
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11. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut: 

Yli puolet vastaajista kokee opiskelijahyvinvointipalvelut joko ”melko tarpeellisiksi” tai 
”tarpeellisiksi”. Vastaus ”En osaa sanoa / ei kokemusta” oli toiseksi eniten käytetty 
vastausvaihtoehto ja Häirintäyhdyhenkilö ja Oppilaitospastori ovat saaneet eniten näitä 
vastauksia. Oppilaitospastori on koettu kaikkein eniten tarpeettomaksi. 

 

1 
tarpeeto
n 

2 melko 
tarpeeto
n 

3 en osaa 
sanoa / ei 
kokemust
a 

4 melko 
tarpeelline
n 

5 
tarpeelline
n 

Yhteens
ä 

Keskiarv
o 

Opinto-ohjaaja 0 1 18 8 9 36 3,69 

Opintopsykologi 1 1 18 5 11 36 3,67 

Oppilaitospastori 6 5 20 2 3 36 2,75 
Opiskeluterveydenhuol
to 1 0 4 2 29 36 4,61 

Kirjasto 0 0 0 5 31 36 4,86 

Opiskelijapalvelut 0 0 6 10 20 36 4,39 

Korkeakoululiikunta 1 1 13 3 18 36 4 

Häirintäyhdyshenkilöt 1 1 24 2 8 36 3,42 

Yhteensä 10 9 103 37 129 288 3,92 
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