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Johdanto 

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 16 tekniikan alan opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 0 opiskelijaa. Rakennustekniikan (TRA), Hyvinvointiteknologian 
(THY), Logistics Engineering (TEL) ja Energiatekniikan (TTE) koulutusohjelmista ei tullut ainuttakaan 
palautetta.  Yhteensä kyselyyn vastanneita tekniikan alan opiskelijoita oli siis 16. 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 opiskelijoiden mielipiteitä opetuksen tasosta tekniikan alalla, vastauksissa ollaan 
pääasiassa sitä mieltä, että opetus on keskimäärin hyvää ja laadukasta mutta esille nousee myös 
opetuksen tasojen erot eri opettajien välillä. Vastauksissa manitaan myös opettavien epäpätevyys 
joidenkin opetettavien ohjelmien käyttöön. 

 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Vastauksista ei ilmene mitään yhtenäistä ideaa jolla JAMK voisi edistää opiskelijoiden opintojen 
etenemistä. Vastauksissa kuitenkin mainitaan oppimisympäristön pitäminen nykyaikaisena 
uusimalla laitteita, sekä lisäämällä verkko-opintojen määrää.  
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10. Miten seuraavat tutoroinnin osa-alueet ovat toteutuneet kohdallasi? 

Kaiken kaikkiaan opiskelijat tekniikan alalla ovat olleet tyytyväisiä tutorointiin ja saamaansa 
opastukseen opiskelujen alkuvaiheessa. Opiskelijaryhmien ryhmäyttämisestä ollaan tasaisesti 
samaa sekä eri mieltä. Suurin tyytymättömyys kohdistuu pienryhmätoimintaan. 

 

 
eri mieltä 
(1) 

jokseenkin 
eri mieltä 
(2) 

jokseenkin 
samaa 
mieltä (3) 

samaa 
mieltä (4) Yhteensä Keskiarvo 

Sinua opastettiin ensimmäisten 
kuukausien aikana 0 2 4 4 10 3,20 
Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 2 1 4 2 9 2,67 
Olet ollut tyytyväinen 
pienryhmätoimintaan ja sen sisältöön 6 2 0 1 9 1,56 
Tutor toimi vertaisena ja 
kanssaopiskelijana Sinulle 1 1 4 3 9 3,00 
Yhteensä 9 6 12 10 37 2,61 
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12. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat Jane-pupun hyvinvointipalvelut:  

Kysyttäessä hyvinvointipalveluista, puolet vastauksista ovat kohdassa ”en osaa sanoa / ei 
kokemusta”. Kaikista tarpeellisimmiksi palveluiksi ollaan koettu korkeakoululiikunta, 
opiskelijapalvelut, kirjasto, sekä opiskeluterveydenhuolto.  

 

 
tarpeeton 
(1) 

melko 
tarpeeton 
(2) 

en osaa 
sanoa / ei 
kokemusta 
(3) 

melko 
tarpeellinen 
(4) 

tarpeellinen 
(5) Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 2 0 7 0 1 10 2,80 
Opintopsykologi 1 1 6 1 1 10 3,00 
Oppilaitospastori 1 1 7 0 1 10 2,90 
Opiskeluterveydenhuolto 1 1 4 1 3 10 3,40 
Kirjasto 0 1 5 0 4 10 3,70 
Opiskelijapalvelut 0 1 3 3 3 10 3,80 
Korkeakoululiikunta 0 1 1 2 6 10 4,30 
Häirintäyhdyshenkilöt 1 1 7 0 1 10 2,90 
Yhteensä 6 7 40 7 20 80 3,35 
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