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Johdanto 

Vastaajia yhteensä 17, englanninkielisiä 0. 

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 17 luonnonvara-alan 
opiskelijaa. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita 
luonnonvara-alan opiskelijoita oli siis 17. 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? 

Kysyttäessä opetuksen tasosta, vastaukset sisälsivät pääasiassa tyytyväisyyttä osaan opetuksesta 
ja toisaalta osa opetuksesta on vanhanaikaista tai se ei ole osaamistasoon verrattuna sopivaa. 
Esille nousi myös toiveita käytännönläheisestä opetuksesta. Kurssien pakollisuudesta tuli myös 
palautetta. Arvosanojen ajallaan antaminen mainitaan myös osassa palautteista. 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Yhtenäistä tämän kohdan palautteissa oli se, että kurssi- ja tenttiarvosanojen saaminen kestää 
välillä todella kauan ja sitä kautta vaikeuttaa esim. uusintatentteihin osallistumista. 
Kurssitarjonnan laajentaminen mainitaan myös, vapaasti valittavaa toivottaisiin lisää.  
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10. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

Luonnonvara-alalla tutorointiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, opastusta on ensimmäisten 
kuukausien aikana ja ryhmäytymistä on tapahtunut. Pienryhmä toiminnan vastaukset jakautuivat 
tasaisesti kaikkiin vastausvaihtoehtoihin. 

 
eri mieltä 
(1) 

jokseenkin 
eri mieltä 
(2) 

jokseenkin 
samaa 
mieltä (3) 

samaa 
mieltä (4) Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 1 2 2 12 17 3,47 
Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 2 3 7 5 17 2,88 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen sisältöön 4 5 5 3 17 2,41 
Tutor toimi vertaisena ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 2 3 5 7 17 3,00 
Yhteensä 9 13 19 27 68 2,94 

 

  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sinua opastettiin ensimmäisten
kuukausien aikana

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin

Olet ollut tyytyväinen
pienryhmätoimintaan ja sen sisältöön

Tutor toimi vertaisena ja
kanssaopiskelijana Sinulle

eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

jokseenkin samaa mieltä

samaa mieltä



6 
 

12. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat Jane-pupun hyvinvointipalvelut:  

Opintopsykologi, oppilaitospastori ja häirintäyhdyshenkilö olivat sellaisia, joista ei osattu sanoa tai 
ei ole kokemusta. Opintojen ohjaus- , liikunta-, terveydenhuolto, opiskelija- sekä kirjaston palvelut 
koetaan tarpeellisiksi. 

 
tarpeeton 
(1) 

melko 
tarpeeton 
(2) 

en osaa 
sanoa / ei 
kokemusta 
(3) 

melko 
tarpeellinen 
(4) 

tarpeellinen 
(5) Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 0 0 5 7 5 17 4,00 
Opintopsykologi 0 1 13 2 1 17 3,18 
Oppilaitospastori 2 1 11 3 0 17 2,88 
Opiskeluterveydenhuolto 0 0 4 8 5 17 4,06 
Kirjasto 0 0 1 7 9 17 4,47 
Opiskelijapalvelut 0 0 3 6 8 17 4,29 
Korkeakoululiikunta 1 0 5 5 6 17 3,88 
Häirintäyhdyshenkilöt 0 0 14 3 0 17 3,18 
Yhteensä 3 2 56 41 34 136 3,74 
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