
BYOD-kysely opiskelijoille 2018 
 
ICT-palvelut toteutti loka-marraskuussa SAMKin opiskelijoille BYOD-kyselyn, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään 
BYOD-toimintamallista ja siihen liittyvistä palveluista ja toiminnoista. Vastauksia saatiin noin 300 kpl. 
 
Kyselyn perusteella kävi ilmi, että vuonna 2017 vastaavassa kyselyssä esille nousseet ongelmat olivat vähentyneet. 
Mm. lataussähkön saatavuuteen ja tulostukseen liittyen tehtiin vuoden 2017 loppupuolella korjaavia toimenpiteitä 
kyselyn tulosten johdosta. Tämänvuotisen kyselyn perusteella toivottiin eniten parannuksia juuri samoihin 
aiheisiin, mutta asia ei ollut enää niin monen vastaajan mielestä ongelma. Lataussähkön saatavuuden koki viime 
vuonna riittäväksi 58%, nyt vastaava luku oli 73% vastaajista. Tulostuksen koki viime vuonna erittäin hyvin tai hyvin 
sujuvaksi 46% vastaajista, kun nyt vastaava luku oli 55%. 
 
ICT-palvelut käy joka tapauksessa läpi kampusten lataussähkön saatavuustilanteen kampuksilla ja täydentää 
tarjontaa siellä, missä siihen vaikuttaa olevan selvä tarve. Samoin tulostamisen ohjeisto ja sen ymmärrettävyys 
tarkistetaan SAMKin BYOD-sivustoilta (FI/ENG). 
 
Kampuksittain tarkasteltuna ei löytynyt isoja eroja vastauksissa. Raumalla oli käytetty tietokoneluokkia jonkin 
verran Poria enemmän ja Porissa langattoman verkon asennus koettiin hieman Raumaa helpommaksi. 
 
Opiskelijoilta on myös kysytty eri kyselyllä vinkkejä ns. freeware-ohjelmistoista, tavoitteena selvittää mitä 
ilmaisohjelmistoja he ovat käyttäneet eri käyttötarkoituksiin. Tulokset julkaistaan SAMKin BYOD-sivuilla, jotta kaikki 
opiskelijat saavat hyödyn em. vinkeistä. 
 
Muita huomioita: 

- opiskelijoiden oma laite soveltuu erittäin hyvin tai hyvin opiskeluun: 2017: 77% vastaajista, nyt 85% 
- opiskelijoiden omat tietokoneet olivat jonkin verran vanhempia kuin 2017 kyselyssä: nyt vain 50% oli 

hankittu joko kyselyn vuonna tai sitä edeltävänä, kun 2017 sama luku oli 63% 
- noin 90%:lla on käytössä suosituksen mukaisesti Windows-käyttöjärjestelmä (sama tulos 2017) 
- noin kolmannes opiskelijoista on käyttänyt SAMKin IT-luokkia opiskelussaan (sama tulos 2017) 
- SAMKin WLAN-verkon asennus oli erittäin helppoa tai helppoa: 2017: 65% vastaajista, nyt 76% 
- SAMKin www-sivuilla BYOD-infon oli erittäin hyödyllistä tai hyödyllistä: 2017: 45% vastaajista, nyt 58% 
- osa opiskelijoita koki harmilliseksi sen, että juuri hankittua omaa konetta ei joko lainkaan tai juurikaan 

käytetä opintojaksoilla ja että opintojaksoilla jaetaan edelleen papereita opetusmateriaalina 
- BYOD-klinikat ja IT HelpDesk saivat runsaasti positiivista palautetta toiminnastaan 
- opettajat ovat suoriutuneet erittäin hyvin tai hyvin BYOD-mallin huomioimisessa: 2017: 60%, nyt 66% 
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