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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 16 luonnonvara-alan 
opiskelijaa. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita 
luonnonvara-alan opiskelijoita oli siis 16. 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. Raportin loppuun on koottu kaikki kyselyyn tulleet 
avoimet palautteet koulutusohjelmittain kahta ensimmäistä kysymystä koskien.  

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? 

Opetuksen tasoon opiskelijat ovat kohtalaisen tyytyväisiä yleisesti. Moitteita tuli siitä että kurssin 
alussa ei kerrota tarpeeksi selkeästi tulevia tehtäviä ja siitä että oletetaan opiskelijoiden omaavan 
tasokkaat perustiedot maataloudesta käytännön kautta opintojen alussa tai niiden kuluessa. 

Useampi palaute koski kurssien arvosanan antoa, tenttien arviointia, arvosanojen ja tehtävien 
arvioinnin saamista myöhässä ja kurssinumeroiden epäsuhtaisuutta tehtyyn tehtävämäärään. 

Erityisesti yksi kurssi sai moitteita toteutuksesta. 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Opiskelijat toivovat opettajien yleisen osaamis- ja tietotason parantamista. Hyödylliseksi keinoksi 
koetaan tutor-opettajien kanssa käydyt keskustelut ja palautteiden vastaanotto sekä niiden 
käsittely. 

Kurssivalikoimaa toivotaan laajemmaksi nykyisestä ja korvaavia kursseja opintokokonaisuuksiin 
yleisesti. Ammattiopintojen kurssitarjonta toivotaan alkavaksi heti opiskelujen alkupäässä, 
ensimmäisen vuoden aikana. 
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9. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

Suurin osa opiskelijoista on kokenut saaneensa opastusta ensimmäisten kuukausien aikana. 
Ryhmäyttämisen toteutuksesta samaa mieltä on ollut suurin osa vastaajista. Pienryhmätoimintaan 
ja sen sisältöön suurin osa vastaajista ei ole ollut erityisen tyytyväinen. Tutorien toiminta on koettu 
päätoimin positiiviseksi mutta osa vastaajista ei ole ollut tyytyväisiä.  

 

 
eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 1 0 5 4 19 3,2 
Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin 
hyvin 2 0 5 3 19 2,9 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 2 4 3 1 19 2,3 
Tutor toimi vertaisena ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 1 3 3 2 19 2,67 

Yhteensä 6 7 16 10 76 2,77 
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11. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut: 

Tärkeimmiksi opiskelijapalveluiksi on mielletty selkeästi opiskeluterveydenhuolto, sen jälkeen 
kirjasto ja opiskelijapalvelut, niiden jälkeen opinto-ohjaaja sekä. Korkeakoululiikunta. Vähiten 
tärkeäksi on mielletty oppilaitospastori, opintopsykologi sekä häirintäyhdyshenkilö. 
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1 
tarpeeton 

2 melko 
tarpeeton 

3 en osaa 
sanoa / ei 
kokemusta 

4 melko 
tarpeellinen 

5 
tarpeellinen Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 1 2 2 5 6 16 3,81 

Opintopsykologi 3 1 10 1 1 16 2,75 

Oppilaitospastori 3 3 10 0 0 16 2,44 

Opiskeluterveydenhuolto 0 2 3 4 7 16 4 

Kirjasto 0 0 2 2 12 16 4,63 

Opiskelijapalvelut 0 0 4 4 8 16 4,25 

Korkeakoululiikunta 2 2 5 2 5 16 3,38 

Häirintäyhdyshenkilöt 2 2 11 1 0 16 2,69 

Yhteensä 11 12 47 19 39 128 3,49 
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