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Johdanto 

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 10.–21.11.2014 välisenä 
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja 
työntekijät. Enemmistö kysymyksistä pysyi muuttumattomana verrattuna edellisiin, keväällä 2014 
järjestettyihin Jupinaviikkoihin vertailukelpoisten tilastotietojen saamiseksi. JAMKin pyynnöstä 
kyselyyn liitettiin kaksiosainen kysymys kesäaikana tapahtuvasta opetuksesta ja ohjauksesta. 

Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 24 luonnonvara-alan 
opiskelijaa. Kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 293. 

Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 10.–21.11.2014. Opiskelijoita tiedotettiin 
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, sähköpostilla lähetettävän Viikkotiedotteen 
kautta ja julisteiden avulla. Jupinaviikkojen jälkimmäisellä viikolla järjestettiin kyselytunnit 
pohjautuen ensimmäisen viikon 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? 
• Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut? 

Palautteista on koottu lyhyet tiivistelmät jokaisen kysymyksen kohdalta. Tässä tiivistelmässä 
nostetaan esiin palautteiden pääteemoja.  
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Palautteiden tiivistelmä 

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

Yleisesti opetukseen oltiin tyytyväisiä, mutta eniten palautetta tuli joidenkin opettajien omasta 
motivaatiosta sekä opetustavoista, jotka ovat kenties jämähtäneet menneille vuosikymmenille. 
Tavat ovat vahvasti henkilösidonnaisia. Ohjauksessa koettiin olevan kehitettävää. 

 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Lukujärjestysten paremmalla suunnittelulla koettaisiin olevan suuri merkitys opiskeluiden 
etenemisessä ja oppimisessa. Tällä hetkellä monet tyhjät kohdat vievät motivaatiota ja kursseja on 
päällekkäin, jolloin on mahdotonta osallistua haluamilleen opintojaksoille. Tehokkuutta ja tiiviyttä 
siis kaivataan.  
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9. 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 1 1 8 9 19 3,315789 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 1 1 9 8 19 3,263158 

Olet ollut tyytyväinen pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 

3 6 8 2 19 2,473684 

Tutor toimi vertaisena ja kanssaopiskelijana Sinulle 2 5 7 5 19 2,789474 

Yhteensä 7 13 32 24 76 2,960526 

 

 

Yleisesti tutorointiin ollaan tyytyväisiä. Pienryhmätoiminta vaatii kehitystä, koska nykyisellään 
pakollisena suorituksena se ei saa koulunkaan puolesta painostusta. Myös myöhemmän vaiheen 
tutorointi, niin tutoreiden kuin opettajatutoreiden, puolesta vaatinee kehittämistä.  
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6 
 

11. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut: 
 1 

tarpeeton 
2 melko 
tarpeeton 

3 en osaa 
sanoa / ei 
kokemusta 

4 melko 
tarpeellinen 

5 
tarpeellinen 

Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 2 0 7 7 8 24 3,791667 

Opintopsykologi 3 1 14 0 6 24 3,208333 

Oppilaitospastori 8 1 9 2 4 24 2,708333 

Opiskeluterveydenhuolto 0 0 7 7 10 24 4,125 

Kirjasto 0 0 2 5 17 24 4,625 

Opiskelijapalvelut 1 1 5 6 11 24 4,041667 

Korkeakoululiikunta 1 1 8 5 9 24 3,833333 

Häirintäyhdyshenkilöt 2 2 14 1 5 24 3,208333 

Yhteensä 17 6 66 33 70 192 3,692708 

 

Yleisesti ottaen hyvinvointipalvelut nähdään hyödyllisenä ja ne tunnetaan. Vähiten kokemuksia 
opiskelijoilla on häirintäyhdyshenkilöistä sekä opintopsykologista sekä –pastorista. Tämän kaavion 
tulokset eivät valitettavasti näytä Tarvaalan osuutta, joten sen tarkempi analyysi Saarijärven 
hyvinvointipalveluista ja niiden käytöstä jää tekemättä. 
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