
 
 

JUPINAVIIKOT 
2016 

Ohjausta ja opetusta koskeva raportti 

Liiketalouden ala 

 

 

 

 

 

 
Julkinen 

Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen 
Linda Holma 

Opiskelijakunta JAMKO 

 



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

Sisällys 
SISÄLLYSLUETTELO ............................................................................................................................... 2 

Johdanto ............................................................................................................................................... 3 

Palautteiden tiivistelm6. Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta / valmennuksesta JAMKissa, ja 
vastaako se osaamistasoasi opiskelijana? Jos ei, kuinka kehittäisit opetusta / valmennusta 
vastaamaan tarpeitasi paremmin? ...................................................................................................... 4 

7. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? ....................................................................... 4 

8. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? ...................................... 5 

9. Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? ..................................... 5 

10. Koetko saavasi tarvittaessa apua seuraavista hyvinvoinnin palveluista? .................................. 6 

11. Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? ................................. 7 

12. Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. . 7 

16. Vapaa sana. Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mikä kaipaa mielestäsi eniten kehittämistä? .. 7 

 

  



3 
 

Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 14.–25.3.2016 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Enemmistö kysymyksistä pysyi muuttumattomana verrattuna edellisiin, vuonna 2015 
järjestettyihin Jupinaviikkoihin vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 44 liiketalouden opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 3 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita liiketalouden 
opiskelijaa oli siis 47. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 296. 

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 14.–25.3.2016. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, 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? 
• Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 
• Koetko saavasi tarvittaessa apua seuraavista hyvinvoinnin palveluista? 
• Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 
• Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. 

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 tiivistelmät  

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

   

Palautteesta käy ilmi, että opetuksen taso koetaan vaihtelevana. Opintojaksokuvaukset eivät ole 
Asiossa ajan tasalla, ja kurssit ovat käytännössä erilaisia, kuin on annettu ymmärtää. Kurssien 
kuormittavuus koetaan yleisesti vaihtelevana, ja toteutustapoihin kaivataan vaihtelua perinteisten 
kalvosulkeisten ja raporttien rinnalle. Opiskelijat kaipaavat enemmän haastetta ja jotkin 
opintojaksot ovat liian helppoja, mikä laskee myös motivaatiota. Läsnäolon vahtiminen kursseilla 
koetaan holhoavaksi ja turhaksi.  

Palautteista nousee esille, että joltain osin tunteja voisi valmistella paremmin ja huomiota 
voitaisiin kiinnittää myös asialliseen opetustyyliin. Moni vastaaja on kuitenkin tyytyväinen 
opetuksen tasoon ja pitää sitä hyvänä. 

 

7. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Palautteissa opintojen etenemistä edistäviksi tekijöiksi nousee paljon kannustaminen ja 
palkitseminen. Myös joustaminen poissaolojen suhteen sekä työn ja opiskelun sovittamisessa 
koetaan tärkeäksi. Kesälukukaudella voitaisiin tarjota laajemmin kursseja. Opinnäytetyöhön 
kaivataan enemmän ja parempaa ohjausta, koska prosessi tuntuu epäselvältä, eikä saada tarpeeksi 
infoa opinnäytetyöprosessista ja sitä koskevista muutoksista. Opinnäytetyöhön kaivataan 
enemmän painotusta jo aikaisemmassa opiskelun vaiheessa. Yleisestikin erilaiset infot, parempi 
tiedotus ja ohjeiden parempi saatavuus koetaan opintoja edistäväksi.  
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8. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

  
Eri mieltä Jokseenkin 

eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 1 2 8 29 40 3,63 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin 
hyvin 1 2 12 25 40 3,53 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 3 11 15 10 39 2,82 

Tutor toimi vertaisen ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 3 5 13 17 38 3,16 

Yhteensä 
8 20 48 81 157 3,28 

  

 

9. Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Apua kaivataan kurssivalintojen tekemiseen, sekä järkevään opintojen suunnitteluun. Infoa 
kaivataan siitä, millaisia kurssit ovat olleet vaatimuksiltaan ja suoritustavoiltaan. Tutorit saavat 
vaihtelevaa palautetta. Mentorointiin kaivataan kehitystä, ja heiltä kaivattaisiin apua ja ohjeistusta 
erityisesti liittyen harjoitteluun, projektiopintoihin sekä opinnäytetyöhön. Vertaistueksi halutaan 
samanhenkisiä ihmisiä joiden kanssa voisi keskustella oman alan asioista ja saada mahdollisesti 
vinkkejä tulevaan.  
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Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä
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10. Koetko saavasi tarvittaessa apua seuraavista hyvinvoinnin palveluista? 

  
Huonosti Välttävästi 

Kohtalaisesti 
/ Ei 

kokemusta 
Hyvin Erittäin 

hyvin Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 
1 1 30 8 2 42 3,21 

Opintopsykologi 
2 1 37 1 1 42 2,95 

Oppilaitospastori 
2 0 38 1 1 42 2,98 

Opiskeluterveydenhuolto 
2 2 21 14 3 42 3,33 

Kirjasto 
0 3 2 25 12 42 4,10 

Opiskelijapalvelut 
0 2 7 26 7 42 3,90 

Korkeakoululiikunta 
1 1 21 15 4 42 3,48 

Häirintäyhdyshenkilö 
1 1 37 2 1 42 3,02 

Yhteensä 
9 11 193 92 31 336 3,37 
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11. Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 

Vastaajat kokevat liikunnan tärkeäksi ja kaipaavat panostusta siihen. Opiskeluterveydenhuoltoon 
kaivataan enemmän henkilökuntaa ja hammaslääkäripalveluja. Myös jonot opintopsykologille ovat 
aivan liian pitkiä. Jo olemassa olevista hyvinvointipalveluista kaivataan paremmin tiedotusta.   

 

12. Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. 

Todella moni vastaajista on tyytyväinen Rajakadun työskentely- ja opiskelutiloihin. Myös Innova 1 
ja 2 Lutakossa koetaan erinomaisiksi tiloiksi. 

Ongelmiksi koetaan kaikista eniten ryhmätyötilojen ja tietokoneiden riittävyys. Tietokoneiden 
sijainti on epäselvää ja opiskelijat joutuvat käyttämään huomattavasti aikaa pelkästään vapaan 
tietokoneen löytämiseen. Ryhmätyöskentelyyn ei löydetä tarpeeksi tiloja. Myös hiljaiseen 
työskentelyyn ei koeta löytyvän tarpeeksi tilaa tai sitten hiljaisiksi tarkoitetuissa tiloissa on meteliä. 
Vastaajat kokevat perinteisen luokkatyylin vanhaksi ja modernimpia tiloja kaivataan. Opiskelijat 
kokevat ongelmalliseksi huonon sisäilman, joka aiheuttaa myös paikoittain allergiaoireita. 
Panostusta kaivataan myös työskentelyergonomiaan.  

16. Vapaa sana. Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mikä kaipaa mielestäsi eniten kehittämistä? 

Palautteista ilmenee, että opiskelijat eivät ole tyytyväisiä Sodexon ruokaan. Paljon kritiikkiä 
herättävät myös parkkipaikat ja niiden riittämättömyys. Myös vapaan sanan kohdalla nousee esille 
opinnäytetyöprosessi ja kuinka se kaipaa kehittämistä.   
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