
 
 

JUPINAVIIKOT 
2017 

Ohjausta ja opetusta koskeva raportti 

Sosiaali- ja terveysala 

 

 

 

 

 

 
Julkinen 

Raportti ei sisällä nimi- tai tunnistetietoja 
 

Jarna Väisänen 

Opiskelijakunta JAMKO 



 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
SISÄLLYSLUETTELO ............................................................................................................................... 2 

Johdanto ............................................................................................................................................... 4 

Palautteiden tiivistelmä ....................................................................................................................... 5 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja valmennuksesta JAMKissa? ....................................... 5 

SAR ............................................................................................................................................... 5 

SFT ................................................................................................................................................ 5 

SHO ............................................................................................................................................... 5 

SKO ............................................................................................................................................... 5 

SNP, SNS ....................................................................................................................................... 5 

SOK ............................................................................................................................................... 5 

SOS ............................................................................................................................................... 5 

SOT ............................................................................................................................................... 5 

SRE ................................................................................................................................................ 5 

SSO ............................................................................................................................................... 5 

STP ................................................................................................................................................ 5 

STT ................................................................................................................................................ 5 

Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? Kuinka kehittäisit opetusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? ....................................................................................................................... 6 

SAR ............................................................................................................................................... 6 

SFT ................................................................................................................................................ 6 

SHO ............................................................................................................................................... 6 

SKO ............................................................................................................................................... 6 

SNP, SNS ....................................................................................................................................... 6 

SOK ............................................................................................................................................... 6 

SOS ............................................................................................................................................... 6 

SOT ............................................................................................................................................... 6 

SRE ................................................................................................................................................ 6 

SSO ............................................................................................................................................... 6 

STP ................................................................................................................................................ 6 

STT ................................................................................................................................................ 6 

Mitä mieltä olet digitaalisista opetus- ja opiskeluympäristöistä JAMKissa ja mitä mielestäsi tulisi 
erityisesti kehittää? .......................................................................................................................... 6 



3 
 

Tutorointi ......................................................................................................................................... 7 

Kuinka tyytyväinen olit saamasi tutorointiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana? ................. 7 

Miksi? ........................................................................................................................................... 7 

Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? ................................ 8 

Jatka seuraavaa lausetta: ‘’JAMK voisi edistää omaa hyvinvointiani ja opintojeni edistämistä 
siten, että…’’ .................................................................................................................................... 8 

Vapaa sana. Mihin olet erityisen tyytyväinen? Mikä kaipaa mielestäsi eniten kehittämistä? ........ 8 

 

  



4 
 

Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 20.3.–2.4.2017 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Vuoden 2017 kysely oli huomattavasti tiiviimpi kuin aiempien vuosien kysely. Kyselyn 
kysymykset koskivat ainoastaan koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta ja opiskelijoiden 
hyvinvointia. Palveluita koskevat kysymykset jätettiin kokonaan pois lyhyen mitan säilyttämiseksi.  
Lyhyemmällä kyselyllä tavoiteltiin suurempaa vastaajamäärää, jossa myös onnistuttiin. 
Jupinaviikoilla kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli 548 kappaletta. 

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 95 sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijaa. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 24 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita oli siis 119.  

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 20.3.–2.4.2017. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla lähetettävän 
Viikkotiedotteen kautta ja julisteiden avulla.  

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?  

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 ja vapaata sanaa koskien. 

Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. 
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Palautteiden tiivistelmä 

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja valmennuksesta JAMKissa? 

SAR 

Opetus on monipuolista, mutta opetuksen taso on vaihtelevaa eri kursseilla. Lähiopetusta 
kaivattaisiin enemmän verkko-opetuksen sijaan. Opettajilta kaivataan tukea opiskeluun. 

SFT 

Moniammatillinen tiimioppiminen toimii hyvin. Opetuksesta sekä valmentajista tykätään paria 
poikkeusta lukuun ottamatta. Kurssien tasaisempaan jaksottamiseen pitäisi kiinnittää huomiota. 

SHO 

Opetukseen ei olla niin tyytyväisiä. Opetus on todella verkkopainotteista eikä koulussa saadut opit 
tai ohjaus kohtaa harjoittelupaikoilla. 

SKO 

Opetuksesta tulee vaihtelevaa palautetta. Opiskelijat kaipaisivat enemmän palautetta tehtävistään 
sekä että kurssin alussa sovituista asioista pidettäisiin kiinni. 

SNP, SNS 

Kansainvälisen linjan opetuksessa on parannettavaa. Kielitaito opetuksessa on alhaista sekä 
opetuksen käytännöt versus työharjoittelu eivät kohtaa. 

SOK 

Opetukseen ollaan pääasiallisesti tyytyväisiä. 

SOS 

Opetuksessa on vaihtelevuuksia, opiskelijoiden mielestä olisi tasoittaa työmääriä eri kurssien 
kanssa ja kaikilla opettajilla pitäisi olla sama linja opetuksessa sekä tehtävissä. 

SOT 

Opetukseen ollaan tyytyväisiä ja tukea saa helposti opinnoissa. 

SRE 
SSO 

Opintojen kokonaisuudet ja työmäärät vaihtelevat paljon eri kurssien välillä. 

STP 
STT 

Palaute on vaihtelevaa, mutta pääasiallisesti hyvää. Kontaktiopetusta saisi olla enemmän. 



6 
 

Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? Kuinka kehittäisit opetusta vastaamaan 
tarpeitasi paremmin? 

SAR 

Opiskelijoiden mielestä opettajien kiinni saanti esim. sähköpostilla on haastavaa. JAMK voisi etsiä 
ratkaisuja opintojen kiihdyttämiseen. 

SFT 

Tiimioppimisen rinnalle kaivattaisiin oman alan varsinaisia opintoja. 

SHO 

Opettajilta kaivataan enemmän kontaktia opiskelijoihin. Sekä opintojen kiihdyttämiseen 
ratkaisuja. 

SKO 

Kurssitarjontaa kaivattaisiin lisää valinnanvapautta valita, mitä opiskellaan. Opetusympäristöt 
pitäisi olla selkeitä. 

SNP, SNS 

Opiskelijat toivoisivat enemmän kontaktia verkkokurssien sijaan sekä parannusta opettajien 
kielitaitoon. 

SOK 

Opiskelijoilla on aika paljon välipäiviä, josta voisi luopua niin tutkinto olisi nopeammin suoritettu. 

SOS 

Opetuksen toivottaisiin olevan suomenkielellä. Kurssien työmääriin sekä aikataulutuksiin 
toivottaisiin selkeyttä. Opintojen alussa pitäisi ottaa enemmän huomioon koulutustaustaa. 

SOT 
SRE 
SSO 

Opintojaksojen työmäärään toivotaan tasaisuutta 

STP 
STT 

Opiskelijat toivovat enemmän kontaktia muilta opiskelijoilta että opettajilta. Opintoja on liian 
paljon verkossa ja itsenäisesti tehtävänä. 

Mitä mieltä olet digitaalisista opetus- ja opiskeluympäristöistä JAMKissa ja mitä mielestäsi tulisi 
erityisesti kehittää? 

Opetusympäristöt ovat hyviä ja käytettyjä, mutta optimassa on paljon vaihtelevuutta työtiloissa. 
Joissakin työtiloissa asiat on selkeästi jaettu kaikkiin kansioihin sekä tehtävät asiat kurssille 
näkyvät, mutta suuremmassa osassa näin ei ole. Monelta tuli palautetta Elmon 
epäluotettavuudesta esim. lukujärjestyksien suhteen, eikä JAMKin Yammeria käytetä kovinkaan 
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usein opiskelijoiden keskuudessa. Alustoja on todella paljon, mutta Officen 365 -pakettiin oltiin 
tyytyväisiä. 

Verkkotenttimistä ei koeta oppimista edistävänä, koska se menee usein googlettamiseen. 
Viestintää kursseissa pitäisi keskittää yhteen paikkaan, eikä tietoa pitäisi joutua etsimään monesta 
paikkaa (Optima, sähköposti, yammer). 

Tutorointi 

Kuinka tyytyväinen olit saamasi tutorointiin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana? 
 

Englanninkielen koulutusohjelmien vastaukset. Suurin osa vastaajista olivat jokseenkin tyytyväisiä. 
Tasoissa olivat tyytymättömät ja tyytyväiset. 

 

 

Suomenkielisten koulutusohjelmien vastaukset. Suomenkielisellä oltiin huomattavasti enemmän 
tyytyväisiä tutorointii. 

 

Miksi? 

Opiskelijatutorointi koettiin hyvänä siltana korkeakouluelämään sekä tutorit ovat auttaneet 
opiskelussa että muuhun elämään liittyvissä ongelmissa. Tutorien apu luokan ryhmäytymisessä 
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koettiin tärkeänä. Palautteessa tuli myös ilmi, että jotkut katosivat ensimmäisien kuukausien 
jälkeen, eikä sen jälkeen ole kuulunut.  

Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen? 

Opinnoissa kaivattaisiin enemmän opintojen ohjaukseen sekä edistymisen seurantaa. Myös 
opintojen nopeuttamisesta kaivataan enemmän infoa. Oman opintopolun rakentamisen 
hankaluudet toistuvat monta kertaa palautteessa. 

Jatka seuraavaa lausetta: ‘’JAMK voisi edistää omaa hyvinvointiani ja opintojeni edistämistä 
siten, että…’’ 

Opiskelijat toivoisivat lisää resursseja tukipalveluihin kuten opinto-ohjaajalle, terveydenhuoltoon 
sekä psykologille. Palautteesta käy ilmi, että aikoja on lähes mahdotonta saada sekä 
tukipalveluiden näkyvyys on olematonta. Sodexon ruuan laatuun ei olla oltu tyytyväisiä ollenkaan. 
Dynamon kirjastoon toivottaisiin enemmän sote-alan kirjallisuutta. 

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

JAMKiin sekä JAMKOon ollaan tyytyväisiä kokonaisuudessaan. JAMK tarjoaa monipuolista 
koulutusta, mutta työmäärät vaihtelevat kursseissa paljon, joka kuormittaa opiskelijoita. 
Kouluruokaan ei olla ollenkaan tyytyväisiä palautteen mukaan.  Kehityskohteita löytyy myös, 
monimuoto-opiskelussa sekä opintojen aikataulutuksen suunnitellussa. Dynamon kampukselle 
toivottaisiin enemmän sote-alan kirjoja, kun suurin osa opiskelijoista opiskelee tällä kampuksella. 
Opiskelijoiden sekä opettajien väliseen tiedonkulkuun toivottaisiin panostusta.   
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