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Johdanto 

Yhteensä 42 vastaajaa, englanninkielisiä 1. Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, 
Jupinaviikot, järjestettiin 10.-21.3.2014 välisenä aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn 
edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja työntekijät. Enemmistö kysymyksistä pysyi 
muuttumattomana verrattuna edellisiin, syksyllä 2013 järjestettyihin Jupinaviikkoihin 
vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi. JAMKin pyynnöstä kyselyyn liitettiin kaksi kysymystä 
koskien uudistuneita internet-sivuja ja Elmo-intranetiä. Myös Korkeakoululiikuntaa koskevat 
kysymykset päivitettiin.  

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 42 ICT-alan opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 1 opiskelija. Yhteensä kyselyyn vastanneita ICT-alan opiskelijoita 
oli siis 43. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 285. 

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 10.-21.3.2014. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook – sivuilla, sähköpostilla lähetettävän Viikkotiedotteen 
kautta, ja julisteiden ja flyereiden avulla. Jupinaviikkojen jälkimmäisellä viikolla järjestettiin 
kyselytunnit pohjautuen ensimmäisen viikon palautteisiin.  

Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:  

• Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta/valmennuksesta ja miten kehittäisit sitä? 
• Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä?  
• Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 
• Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat Jane-pupun hyvinvointipalvelut: 

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 ja vastaako se osaamistasoasi 
opiskelijana? 

ICT-alan opiskelijat kokevat opetuksen olevan laadukasta ja hyvää, mutta opetus kaipaisi 
päivitystä. Tietoja pidetään vanhoina ja niiden avulla ei koeta saavan tarvittavaa osaamista 
työelämään. Oma koulutusala ei aukea kaikille opiskelijoille ensimmäisen vuoden aikana. Kurssit 
koetaan liian työllistäviksi erityisesti vapaa-ajalla.  

 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Opintoihin kaivataan enemmän tukea ja selkoa siitä, mitä kurssit tulevat sisältämään 
myöhemmissä opintojen vaiheessa. Lisäksi oman alan asioita toivottaisiin jo ensimmäisen vuoden 
opintokokonaisuuksiin. Kursseista ja niiden sisällöistä sekä suoritteista tulisi kertoa heti kurssin 
alussa. Opiskelijoilla on vastaajien mukaan suuri vastuu omista opinnoistaan ja yksin tulisi pärjätä. 
Toisaalta ollaan myös sitä mieltä, että kursseista päästetään liian helpolla läpi ja valinnaisuutta 
tulisi lisätä. Opintoja voitaisiin vastaajien mukaan tukea myös opettajien kunnollisella 
ohjeistuksella ja koulutuksilla mm. Optiman ja PowerPointin käytössä.   
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10. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

ICT-alan opiskelijat ovat kokeneet tutoroinnin onnistuneen hyvin, sillä suurin osa vastauksista 
sijoittuu ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”samaa mieltä”-kohtiin. Ainoastaan pienryhmätoiminta ja 
sen sisältö – väittämä on hajauttanut vastauksia tasaisemmin.  

 

 
eri mieltä 
(1) 

jokseenkin 
eri mieltä 
(2) 

jokseenkin 
samaa 
mieltä (3) 

samaa 
mieltä (4) Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 0 0 5 13 18 3,72 
Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 1 2 5 10 18 3,33 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen sisältöön 5 3 5 5 18 2,56 
Tutor toimi vertaisena ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 1 4 3 9 17 3,18 
Yhteensä 7 9 18 37 71 3,20 
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12. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat Jane-pupun hyvinvointipalvelut:  

ICT-alan opiskelijoille tärkeimpiä Jane-pupun hyvinvointipalveluita ovat opiskelijaterveydenhuolto 
ja kirjasto. Vähiten kokemusta opiskelijoilla on opinto-ohjaajasta, opintopsykologista, 
oppilaitospastorista ja häirintäyhdyshenkilöistä.  

 

 
tarpeeton 
(1) 

melko 
tarpeeton 
(2) 

en osaa 
sanoa / ei 
kokemusta 
(3) 

melko 
tarpeellinen 
(4) 

tarpeellinen 
(5) Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 3 1 12 6 2 24 3,13 
Opintopsykologi 2 0 19 2 1 24 3,00 
Oppilaitospastori 5 0 15 3 1 24 2,79 
Opiskeluterveydenhuolto 1 0 7 5 11 24 4,04 
Kirjasto 0 0 4 9 11 24 4,29 
Opiskelijapalvelut 2 0 8 8 6 24 3,67 
Korkeakoululiikunta 1 0 9 10 4 24 3,67 
Häirintäyhdyshenkilöt 3 0 18 2 1 24 2,92 
Yhteensä 17 1 92 45 37 192 3,44 
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