Tieto- ja sähkötekniikan
tiedekunnan opiskelijoille
suunnatun kampuskyselyn
tulokset
Kyselyyn tuli 381 vastausta. Kaikkiin
kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista
ja anonyymia. Monivalintakysymyksiin
vastattiin kuitenkin todella hyvin, sillä
vähimmillään vastauksia oli 368.
Kahteen vapaan sanan kenttään kertyi
yhteensä 153 vastausta.

Kuinka hyvin koet saaneesi yliopistolta tietoa käynnissä olevasta
keskustakampushankkeesta?
Erittäin hyvin; 7; 2 %

Hyvin; 16; 4 %

Kohtalaisesti; 78; 21 %

Erittäin huonosti; 125; 33 %

Huonosti; 153; 40 %
Erittäin huonosti

Huonosti

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

Onko yliopiston viestintä ollut mielestäsi tarpeeksi läpinäkyvää ja
selkeää hankesuunnittelun aikana?
Kyllä; 33; 9 %
En osaa sanoa ; 82; 22 %

Ei; 258; 69 %

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Koetko, että sinulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa
keskustakampushankkeeseen?
Kyllä; 19; 5 %

En osaa sanoa; 40; 11 %

Ei; 317; 84 %
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Mitä tiloja koskevia asioita yliopiston tulee ottaa huomioon
keskustakampuksen suunnittelussa? (Voit valita kaikki asiat mitkä haluat)
Kirjastotilat

221

Ruokalat

285

Erikoistilat kuten laboratoriot

267

Kilta- ja ainejärjestötilat

291

Tenttitilat

206

Vapaat tietokonetilat

212

Itsenäiset opiskelutilat

308

Luentosalit/Opetustilat

309
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• Lisäksi vapaavalintaiseen “muut”-kohtaan nousi 15 vastaajalla huomio
parkkipaikoista/pysäköinnistä autolla/polkupyörällä.

• Kolmella vastaajalla oli huomio testiverkoista
• Yksittäisillä vastaajilla oli huomioita ryhmätyötiloista, oleskelutiloista sekä
edullisista opiskelija-asunnoista.
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Kuinka tärkeäksi koet yliopiston vapaakappalekirjaston asiallisen
säilyttämisen ja yhdenvertaisen tavoitettavuuden?
En kovin tärkeäksi; 21; 5 %

En yhtään tärkeäksi; 6; 2 %

En osaa sanoa; 69; 18 %

Erittäin tärkeäksi; 161; 43 %

Jonkin verran tärkeäksi; 119;
32 %
Erittäin tärkeäksi

Jonkin verran tärkeäksi

En osaa sanoa

En kovin tärkeäksi

En yhtään tärkeäksi

Kuinka hyvin koet että keskustakampusta suunniteltaessa on
huomioitu tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimuksen
tarpeet?
Erittäin hyvin; 12; 3 %
Hyvin; 23; 6 %
Erittäin huonosti; 102; 28 %

Kohtalaisesti; 106; 29 %

Huonosti; 125; 34 %
Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti

Koetko tärkeänä että tieto- ja sähkötekniikan tutkimus ja
opetustoiminta ovat samalla kampuksella?
En kovin tärkeänä; 17; 4 %
En yhtään tärkeänä; 7; 2 %

En osaa sanoa; 25; 7 %

Jonkin verran tärkeänä; 81;
21 %

Erittäin tärkeänä; 248; 66 %

Erittäin tärkeänä

Jonkin verran tärkeänä

En osaa sanoa

En kovin tärkeänä

En yhtään tärkeänä

Kuinka tärkeäksi koet yliopiston ja sen kampusten poikkitieteellisyyden?
En kovin tärkeäksi; 17; 5 %

En yhtään tärkeäksi; 9; 2 %

En osaa sanoa; 15; 4 %

Jonkin verran tärkeäksi; 122;
32 %

Erittäin tärkeäksi

Jonkin verran tärkeäksi

Erittäin tärkeäksi; 215; 57 %

En osaa sanoa

En kovin tärkeäksi

En yhtään tärkeäksi

Kuinka tärkeää sinulle on mahdollisuus asua lähellä omaa kampustasi?
Ei yhtään tärkeää
2%
Ei kovin tärkeää
15 %

En osaa sanoa
2%
Erittäin tärkeää
45 %

Jonkin verran tärkeää
36 %

Erittäin tärkeää

Jonkin verran tärkeää

En osaa sanoa

Ei kovin tärkeää

Ei yhtään tärkeää

Mikä on mielestäsi paras sijainti tulevaisuuden kampukselle?
(Voit valita tässä kaikki mieluisat)

Raksila
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• Lisäksi vapaavalintaisessa “muut”-kohdassa ehdotettiin keskustaa neljässä
vastauksessa.
• Yksittäisen maininnan saivat Kesäkatu, Ratapiha, Heinäpää, Metsokangas,
Vihreäsaari, Hailuoto, Nallikari, Helsingin keskusta, Rusko, Virpiniemi, Kaukovainio,
Toppilansalmi ja Hiironen
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Olisitko valmis siirtymään keskustaan, Raksilaan?
En osaa sanoa; 63; 17
%

Kyllä, olisin valmis; 93;
24 %

Ei, en olisi valmis; 223;
59 %
Kyllä, olisin valmis

Ei, en olisi valmis

En osaa sanoa

Vapaa sana -vastausten koonti
• Vapaa sana -vastauksia oli 153
• Opiskelijoiden vapaassa palautteessa hankkeeseen liittyen korostui huoli
yhteiskampuksen hajauttamisesta ja palautteista kävi ilmi, että Raksilan kampus
koetaan turhana projektina ja ajatukseltaan huonona, sekä kyseenalaistettiin
perustelut, joita kampushankkeen toteuttamiseksi on esitetty. Jopa 72 vastausta
153:sta kyseenalaisti hankkeen tarkoituksen, tarpeellisuuden tai hyödyllisyyden sekä
sen, kenen intressejä kampushanke palvelee ja ketä varten hanketta edistetään.
• Vain kuudessa vapaa sana -palautteessa koettiin, että hanke on ideana hyvä, mutta
ontuu toteutukseltaan. Varauksetonta myönteisyyttä hankkeeseen osoitti vain kaksi
vastausta.

Vapaa sana -vastausten koonti
• Avoimessa palautteessa opiskelijoita huolettivat myös riittämättömät tilat Raksilassa,
liikennejärjestelyt, Raksilan alueen kalliimpi vuokrataso sekä mahdollinen epätoivottu
liikkuminen kahden kampuksen välillä opiskelupäivän aikana.

• Monissa vastauksissa nousivat myös esille puutteet hankkeen viestinnässä ja
avoimuudessa sekä luottamuspula rehtoria sekä yliopiston hallitusta kohtaan. Myös
opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistamisen koetaan jääneen puutteelliseksi.

Muutamissa vastauksissa eriteltiin myös tarkasti yliopistolta lokakuussa tullut
keskustakampukseen liittyvä kysely, joka koettiin epäneutraaliksi ja johdattelevaksi, eikä
kysely avoimien palautteiden mukaan antanut mahdollisuutta ilmaista kielteistä

mielipidettä.

Vapaa sana -vastausten koonti
• Useissa palautteissa ilmaistiin myös huolta keskustakampuksen aiheuttamista
negatiivisista muutoksista opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Esille nousivat
etäopetuksen lisääntyminen ja yhteisöllisyyden heikentyminen sekä niistä
johtuvat jaksamisen ja mielenterveyden ongelmat.
• Koska kysely oli suunnattu tieto- ja sähkötekniikan opiskelijoille, avoimissa
vastauksissa korostui myös huoli tiedekunnan erityistarpeiden täyttymisestä sekä
muuton vaikutuksista Teknologiakylän kanssa tehtävään yhteistyöhön niin
tiedekunnan ja tutkimuksen kuin henkilökohtaisen elämän ja töiden osalta. 15
prosentissa avoimista vastauksista oltiin huolissaan esimerkiksi laboratorioiden ja
muiden erityistilojen järjestelystä Raksilassa sekä todettiin, että Linnanmaa on
Raksilaa parempi sijainti TST:lle, koska Teknologiakylä ja sen yritykset ovat
lähempänä. Myös tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen puolesta oltiin huolissaan
useissa palautteissa.

