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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 50 tradenomiopiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 4 opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita oli siis 54. 
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.   



Palautteiden tiivistelmä 

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

Opetuksen laatuun ollaan oltu tyytyväisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. International Business -
koulutusohjelman palautteissa toistui kokemus siitä, että opetus ei ollut tarpeeksi syvällistä. 
Liiketaloudella toistuvana teemana oli toive kontaktiopetuksen lisäämisestä. Satunnaisia 
mainintoja oli myös ryhmätöiden haasteista. 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Opiskelijoiden mielestä heitä auttaisi joustavuuden lisääminen esimerkiksi kurssitarjontaa 
kehittämällä. Samoin viestinnälliset ongelmat toistuivat palautteissa. Näiden lisäksi oli yksittäisiä 
kehitysehdotuksia.  



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 3 6 11 26 46 3,304348 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 7 8 14 17 46 2,891304 

Olet ollut tyytyväinen pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 

13 6 15 12 46 2,565217 

Tutor toimi vertaisena ja kanssaopiskelijana Sinulle 8 5 11 22 46 3,021739 

Yhteensä 31 25 51 77 184 2,945652 

 

 

Valtaosa aloittaneista opiskelijoista koki ryhmäytyksen ja ensimmäisten kuukausien opastuksen 
onnistuneeksi. Pienryhmätoiminta jakoi edelleen mielipiteitä, tyytyväisyys lisääntyi kevään 
kyselystä. Suurin osa vastanneista myös koki tutorin toimivan vertaisenaan.  
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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 4 3 16 10 17 50 3,66 

Opintopsykologi 3 3 33 5 6 50 3,16 

Oppilaitospastori 10 3 34 1 2 50 2,64 

Opiskeluterveydenhuolto 1 1 14 6 28 50 4,18 

Kirjasto 0 0 4 5 41 50 4,74 

Opiskelijapalvelut 0 0 4 14 32 50 4,56 

Korkeakoululiikunta 2 1 15 13 19 50 3,92 

Häirintäyhdyshenkilöt 3 4 38 0 5 50 3 

Yhteensä 23 15 158 54 150 400 3,7325 

 

Hyvinvointipalveluista tärkeimpinä pidettiin kirjastoa, opiskelijapalveluita, terveydenhuoltoa ja 
korkeakoululiikuntaa. Oppilaitospastorin, häirintäyhdyshenkilön ja opintopsykologin kohdalla 
vaihtoehto ”en osaa sanoa / ei kokemusta” keräsi merkittäviä osuuksia. Oppilaitospastori sai myös 
osakseen eniten ”tarpeeton” ja ”melko tarpeeton” -vastauksia. 
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