
Amkien rinnakkaistallentaminen ja Avoin TKI & opetus -päivä 20.4.2017 

 

Kooste palautteesta 

Yhteensä vastauksia tuli kolmetoista.  Palaute oli erittäin positiivista, kouluarvosanalla annettujen arvioiden 

keskiarvo oli 9.1. Negatiivista palautetta tuli lähinnä vain äänen kuuluvuudesta keskustelun yhteydessä 

etäpäähän ja viestiseinän ohjeistuksesta. Syksylle suunnitellut webinaarit kiinnostivat, mutta kysymykseen 

aihepiireistä, joista haluaisi kuulla syksyn Avoin TKI -seminaarissa, vastasi vain kaksi. Palautteesta voi 

päätellä, että tarvetta jatkoseminaarille on. 

 

Vastaukset kysymyksittäin: 

1. Mitä mieltä olit seminaarin sisällöstä? Arvioi kouluarvosanalla 4–10.  

a. Vastaajia kolmetoista, keskiarvo 9.1. 

 

2. Mikä oli onnistunutta, mikä ei? Mistä jäit kaipaamaan lisää tietoa? 

a. Etäyhteisosallistuminen toimi hyvin. Yhteinen viestiseinä oli positiivinen yllätys. Miinuksena 

se, että en hoksannut miten seinälle tulleita viestejä pystyi seuraamaan. 

b. Koko päivä oli erittäin onnistunut. Kiitos järjestäjille! 

c. Hyviä esityksiä, sain paljon uutta tietoa ja ihan kättäpidempää ATT:n toteuttamiseen 

omassa organisaatiossa. ATT kokonaisuutena on ollut itselleni hämärän peitossa, nyt tuli 

mukavasti tietoa eri näkökulmista, joten valaistuin ainakin jonkin verran. 

d. Jyväskylän yliopiston rinnakkaistallennusprosessin kuvaus. Todella selkeä ja 

mielenkiintoinen esitys. 

e. Onnistuneet puhujat ja aiheet. 

 

3. Mitkä esitykset olivat sinulle hyödyllisimpiä? 

a. käytännönläheiset esitykset 

b. Rinnakkaistallentamisen hyvät käytännöt. 

c. Kaikki käytännönläheiset case-esitykset. 

d. Rinnakkaistallentamiseen liittyvät esitykset. Muitakin oli hyvä kuunnella, oppi taas jotain 

uutta. : ) 

e. Iltapäivän kolme esitystä. 

f. koko ohjema oli kiinnostava ja hyödyllinen, pääsi kartalle. Rinnakkaistallennus oli minulle 

tärkein. 

g. Seliina Pällysaho & Jaana Latvanen: Mitä on avoin TKI, mikä on amkien näkökulma 

avoimuuteen Anna Laakkonen & Tarja Laakkonen: Rinnakkaistallentaminen Laureassa 

Minna Marjamaa ja Tiina Tolonen: Rinnakkaistallentaminen & Theseus 

 

4. Syksyllä on tarkoitus järjestää uusi Avoin TKI & opetus -seminaari. Onko sinulle ehdottaa teemoja 

seminaariin? 

a. Tekijänoikeuksista 

b. Mistä löytyy valmista dataa amkien projekteihin/käyttöön? Tässä uusi asia kirjastoille ja 

esim yhden tai useamman valmiin aineiston esittely olisi kiinnostava.  cc-lisenssit. Ehkä?  JY 

haravoi itse tutkijoiden artikkelit. Onko tällaista tehty missään amkissa? Miten hyvin 



ammattilehtien artikkeleita löytyy? Mitä menetelmiä on käytetty?  TKI-opettajan 

puheenvuoro olisi myös (taas uudelleen) kiinnostava. 

 

 

5. Kiinnostavatko webinaarit?: Merkitse itseäsi kiinnostava webinaari. 

a. Vastaajista yhdeksän oli kiinnostunut Rinnakkaistallennus Theseukseen -webinaarista ja 3 

DMPTuuli-webinaarista. 

 

 


