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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 67 teollisuustekniikan alan 
opiskelijaa. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 3 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita 
teollisuustekniikan alan opiskelijoita oli siis 67. 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 tiivistelmä 

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

Opetukseen ja sen laatu vaihtelevat koulutusaloittain. Palautteissa moititaan niin joidenkin 
opettajien epäpätevyyttä, vanhentunutta materiaalia sekä niiden tietoköyhiä asioita, pitkiä 
projekteja ja epäselkeitä ohjeistuksia. Lisäksi Optiman vähäinen käyttö nousee usein esille. 
Toisaalta palautteissa kiitellään joidenkin opettajien ammattitaitoa sekä tapaa opettaa ja 
oppimista tukevaa materiaalia. Suurin osa palautteista on pääosin positiivista. 

 

7. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Palautteissa nousee esille tarve erilaisille tukiopinnoille ja ohjaukselle, opintojen joustavalle 
suunnittelulle sekä monipuoliselle kurssitarjottimelle.  
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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 2 7 19 27 55 3,29 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin 
hyvin 2 8 24 21 55 3,16 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 11 15 23 6 55 2,44 

Tutor toimi vertaisen ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 6 13 20 15 54 2,81 

Yhteensä 
21 43 86 69 219 2,93 

 

 

9. Millaista vertaistukea kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Yleisesti opiskelijat haluaisivat opintojen ohjaukseen liittyviä palveluita, mahdollista apua 
tutoreilta sekä muilta luokkakavereilta saatavaa tukea. Suurin osa opiskelijoista on kuitenkin varsin 
tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön eivätkä he oikeastaan tarvitse mitään sen suurempaa 
vertaistukea. 
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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 4 40 13 3 61 3,21 

Opintopsykologi 
0 3 54 2 2 61 3,05 

Oppilaitospastori 
2 1 55 2 1 61 2,98 

Opiskeluterveydenhuolto 
0 5 36 14 6 61 3,34 

Kirjasto 
0 1 12 32 16 61 4,03 

Opiskelijapalvelut 
0 2 21 32 6 61 3,69 

Korkeakoululiikunta 
1 1 42 12 5 61 3,31 

Häirintäyhdyshenkilö 
0 2 55 2 2 61 3,07 

Yhteensä 
4 19 315 109 41 488 3,34 

 

 

11. Mitä korkeakoulu voi tehdä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? 

Opiskelijat toivovat parempi terveydenhuoltopalveluita, liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä 
monipuolistaminen, oleskelutilojen lisäämistä sekä ilmanlaadun tarkkailua. Palautteissa kiiteltiin 
ruokalassa olevia violetteja sohvia ja niitä toivottiin lisää. 
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12. Ovatko työskentely- ja opetustilat soveltuvia opintoihisi? Mainitse kommentissasi kampus. 

Palautteissa nousee esille työskentelytilojen vähyys sekä luokissa olevien tietokoneiden 
ohjelmistojen puute. Luokkatiloja – etenkin IT-tiloja – toivotaan lisää sekä tietokoneisiin 
haluttaisiin enemmän kursseilla käytettäviä ohjelmistoja. Lisäksi esille nousee tarve hiljaisille 
tiloille, joissa voisi tehdä rauhassa tehtäviä. 

Opetustiloihin toivottaisiin ergonomisia työskentelypisteitä ja suurempia luokkatiloja kursseille. 
Esille nousi myös tarve kahdelle näytölle tiloihin, joissa on suunnitteluun tarkoitettuja ohjelmia.  
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