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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 32 tekniikan alan opiskelijaa. 
Englanninkieliseen kyselyyn vastasi 3 tekniikan alan opiskelijaa. Yhteensä kyselyyn vastanneita 
tekniikan alan opiskelijoita oli siis 35. 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. 

Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.  
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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? 

Vastauksissa ilmenee melko suuria eroja eri koulutusohjelmien ja vastaajien väleillä. Vastauksissa 
sekä kehutaan opetuksen ja opintojaksojen laatua, että myös kritisoidaan laidasta laitaan 
vaihtelevia vaativuustasoja. Suurimmiksi ongelmiksi vastauksissa nousee opettajien taidottomuus, 
nykyaikaan sopimattomat materiaalit, sekä opetusmenetelmät. Useat vastaajat kokevat, että 
itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt eivät tue heidän oppimistaan. 

6. Miten JAMK voisi edistää opintojesi etenemistä? 

Vastauksista ei ilmene mitään yhtenäistä linjaa, kuinka JAMK voisi edistää opiskelijoiden opintojen 
etenemistä. Vastauksissa mainitaan muun muassa ideoita opintojen edistämiseen lisäämällä 
etäopetuksenmäärää, tarjoamalla enemmän kontaktiopetusta ja mahdollistamalla ympärivuotinen 
opiskelu tarjoamalla kursseja myös kesällä. Vastauksissa myös ehdotetaan materiaalien päivitystä, 
sekä ohjelmien päivitystä kaikille koneille, jotta olisi enemmän työskentelymahdollisuuksia 
luokkien ollessa varattuina. 
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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 0 9 10 20 3,4 

Opiskelijaryhmäsi ryhmäytettiin hyvin 3 6 6 5 20 2,65 

Olet ollut tyytyväinen pienryhmätoimintaan ja sen 
sisältöön 

7 5 4 3 19 2,157895 

Tutor toimi vertaisena ja kanssaopiskelijana Sinulle 1 4 7 7 19 3,052632 

Yhteensä 12 15 26 25 78 2,815132 

 

Kaiken kaikkiaan tekniikan alan opiskelijat ovat melko tyytyväisiä tutortoimintaan ja saamaansa 
ohjaukseen. Eniten epätyytyväisyyttä ilmenee liittyen pienryhmätoimintaan ja sen sisältöön. 
Opiskelijaryhmien ryhmäyttämisestä tekniikan alan opiskelijat ovat melko tasaisesti samaa ja eri 
mieltä.  
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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
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11. Kuinka tärkeänä Sinulle koet seuraavat opiskelijahyvinvointipalvelut: 

 

 
1 
tarpeeto
n 

2 melko 
tarpeeto
n 

3 en osaa 
sanoa / ei 
kokemust
a 

4 melko 
tarpeelline
n 

5 
tarpeelline
n 

Yhteensä Keskiarvo 

Opinto-ohjaaja 2 3 10 3 11 29 3,62069 

Opintopsykologi 4 3 17 4 1 29 2,827586 

Oppilaitospastori 8 1 17 3 0 29 2,517241 

Opiskeluterveydenhuolto 1 2 9 3 14 29 3,931034 

Kirjasto 0 1 4 6 18 29 4,413793 

Opiskelijapalvelut 0 0 4 11 14 29 4,344828 

Korkeakoululiikunta 2 0 8 9 10 29 3,862069 

Häirintäyhdyshenkilöt 7 0 20 1 1 29 2,62069 

Yhteensä 24 10 89 40 69 232 3,517241 

 

Korkeakoululiikunta, kirjasto, opiskelijapalvelut, opinto-ohjaaja sekä opiskeluterveydenhuolto ovat 
tekniikan alan opiskelijoista palveluita, jotka koetaan kaikista tarpeellisimmiksi. Muiden 
palveluiden (häirintäyhdyshenkilö, opintopsykologi ja oppilaitospastori) tarpeellisuus koetaan 
huomattavasti pienemmäksi. Nämä tarpeettomammiksi koetut palvelut ovat keränneet eniten ”en 
osaa sanoa/ ei kokemusta” vastauksia. 
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Opiskelijapalvelut
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1 tarpeeton 2 melko tarpeeton 3 en osaa sanoa / ei kokemusta 4 melko tarpeellinen 5 tarpeellinen
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