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Koulutuksen 
sisältö
Perustoimintojen läpikäynti (osio 1)
Valinnaisia tehtäviä eri toiminnoista
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Tuulitoimisto

• Ota yhteyttä! admin@dmptuuli.fi
• Uutiskirjeet ja Tuuliverkoston sähköpostilista: 

https://wiki.helsinki.fi/x/N2mlE

https://wiki.helsinki.fi/x/sXeZCQ
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mailto:admin@dmptuuli.fi
https://wiki.helsinki.fi/x/N2mlE
https://wiki.helsinki.fi/x/sXeZCQ


4404/08/2022

DMPTuuli: kansallinen instanssi

• Kaikilla organisaatioilla Suomessa samat mahdolliset
toiminnallisuudet DMPTuulissa

• Kansallisesti päätetty ulkoasu
• Organisaatiot voivat räätälöidä joitakin toimintoja
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Järjestelmänvalvojat (Admin)

• Järjestelmänvalvoja = käyttäjä, jolla on organisaatiokohtaiset 
admin-oikeudet

• Admin-oikeuksia myöntää Tuulitoimisto: 
https://wiki.helsinki.fi/x/sXeZCQ

• Organisaatioiden adminit: 
https://wiki.helsinki.fi/x/c93kFw

• Admin-ohje organisaatioille: 
https://wiki.helsinki.fi/x/DZeaCw
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https://wiki.helsinki.fi/x/sXeZCQ
https://wiki.helsinki.fi/x/c93kFw
https://wiki.helsinki.fi/x/DZeaCw
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Miten saat admin-oikeudet?

• Luo tili DMPTuuliin: https://dmptuuli.fi
• Pyydä Tuulitoimistolta admin-sopimusta allekirjoitettavaksi

• Sopimus: https://wiki.helsinki.fi/x/DZeaCw

• Tuulitoimistolainen antaa organisaation ensimmäiselle 
adminille oikeudet DMPTuulissa

• Muistakaa tehdä/pyytää sopimus myös silloin, kun annatte 
oikeudet jollekin organisaatiossanne!

• Ja kun joku lähtee, muistakaa ottaa admin-oikeudet pois.

Tuulitoimisto

https://dmptuuli.fi/
https://wiki.helsinki.fi/x/DZeaCw
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Admin-toiminnot
• Admin-toimintoihin pääsee oikeasta yläreunasta
• Adminit voivat 

luoda templaatteja, 
luoda ohjeita,
muokata organisaation tietoja, 
näkevät

organisaatiokohtaiset tilastot ja 
näkevät organisaationsa

käyttäjät 
näkevät organisaationsa käyttäjien suunnitelmat 

(jos käyttäjä on jakanut suunnitelman 
organisaatiolle)

• Adminit voivat myöntää admin-oikeuksia 
omassa organisaatiossaan
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Organisaation perustietojen muokkaus

• Admin-toiminnot: Organisations
• Logon lisääminen
• Palveluosoite
• Yhteystiedot
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Pyydä palautetta (Request feedback)
• Admin-toiminnot: Organisations
• Pyydä palautetta toiminto
• Voi laittaa päälle organisaatiossa
• Muokkaa käyttäjälle lähetevä

teksti haluamaksesi
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Suunnitelmapohjat (Templates)

• Suunnitelmapohja = DMP:n kysymykset
• Kysymykset tehdään Osioon (Section), osioiden 

esiintymisjärjestystä voi vaihdella
• Laajemmissa DMP-kokonaisuuksissa (esim. EU-rahoitus) 

DMP voi olla erilainen eri vaiheissa – vaiheet tehdään 
Phase-toiminnon avulla.

• Templaattiin voi kirjoittaa myös lyhyttä ohjeistusta, mutta 
suositeltavaa tehdä ohjeet (Guidance) erikseen
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Suunnitelmapohjat (Templates)

• Organisaatio voi luoda omille käyttäjilleen yhden tai 
useamman pohjan DMP:lle

• Jos käyttäjä ei valitse pohjaa/rahoittajaa, oletus-
templaattina tulee General Finnish DMP template

• Jos organisaatiolla on yksikin oma templaatti, se "ajaa" 
oletus-templaatin yli (tämä toimintoa tod.näk. ollaan 
muuttamassa)

• Jos templaatteja on useita, käyttäjä voi valita sopivan
• Templaatit julkaistaan oletuksena CC 0 -lisenssillä 

(käyttöehtosopimus) eli toisen organisaation templaatista tai 
yleisistä templaateista voi ottaa mallia
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Yleiset suunnitelmapohjat
(customiseable)

General Finnish 
DMP template

Academy of 
Finland data 
management 

plan guidelines

Finnish Cultural 
Foundation 

template (EN/FI)

Horizon Europe 
- Data 

Management 
Plan

Data 
Management 
Policy (RIFs)
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Suunnitelmapohjat (Templates)

Admin - Templates/Suunnitelmapohjat - valikosta pääset
• muokkaamaan olemassa olevia suunnitelmapohjia

(Customisable Templates) tai
• luomaan omalle organisaatiollesi uuden suunnitelmapohjan

(Create a template)
• Muokkaukset näkyvät kaikille oman organisaatiosi käyttäjille
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Tarkemmat ohjeet Tuuli-wikissä:
https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/DMPTuulin+admin-ohje+organisaatioille
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Ehdolliset kysymykset (Conditional
questions)
• "jos tekee valinnan a, tapahtuu b"
• Ehdollisia kysymyksiä voi tehdä esim. pudotusvalikkoihin, 

valintaruutuihin tai -nappeihin
• Templaattien kysymysten on oltava valmiit ja tallennettuna, 

jotta ehdollisia kysymyksiä voidaan ohjata oikein
• Ehto lisätään valitsemalla Add conditions/Lisää ehtoja
• Ehto: Adds notification – vastauksesta lähtee s-posti 

määriteltyyn osoitteeseen
• Ehto: Remove – vastaus ohittaa esim. tarkentavat tai 

muuten epärelevantit kysymykset
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Ehdolliset kysymykset 
(Conditional questions)
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Q: Do you use data created by others?
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Ohjeet/Ohjeistus (Guidance)

• Oman organisaation ohjeet, jotka täydentävät esim. 
kansallista ohjetta tai rahoittajan ohjetta

• Voit tehdä uuden ohjeen tai muokata vanhaa ohjetta

Jos haluat vain päivittää/muokata ohjetta:
• Admin → Guidance→ Actions → Edit
• Tällöin vanha ohje korvautuu suoraan uudella.
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Ohjeen muokkaaminen
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Ohjeen muokkaaminen

Tuulitoimisto



202004/08/2022

Ohjeen luominen

• Luodaksesi ohjeen valitse: Admin → Guidance → Create
Guidance

• Guidance Group pitää olla luotuna, jotta pääset etenemään.
• Guidance groupin nimeksi voit laittaa esimerkiksi 

organisaatiosi nimen.
• Muistathan ruksata kohdan "published" jokaisesta 

ohjeesta, kun olet saanut ohjeen valmiiksi.
• Guidance Group pitää olla myös julkaistuna.
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Teemat

Tuulitoimisto

• Ohjeet ja suunnitelmapohjat kannattaa linkittää samoilla teemoilla (teema = 
aiheen tagi, asiasana tms.)
• Ohjeen (Guidance) teemaksi/tägiksi tulee valita suunnitelmapohjan (Templates) 
kysymystä vastaava teema. Ohje Teemoista Tuuli-
wikissä: https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/DMPTuulin+admin-ohje+organisaatioille

• Teemojen etu: samaa ohjetta ei tarvitse tehdä useaan kertaan jokaiselle 
suunnitelmapohjalle, vaan sama ohje näkyy 
kaikissa DMPTuulin suunnitelmapohjissa samaa aihepiiriä käsittelevien 
kysymysten kohdalla

https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/DMPTuulin+admin-ohje+organisaatioille
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Plans: suunnitelmat

• Admin-toiminnot: Plans

Tuulitoimisto



232304/08/2022

Users: käyttäjät

• Näet oman organisaatiosi käyttäjät
• Voit antaa admin-oikeudet
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Usage: käyttötilastot

• Admin-toiminnot: Usage
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Kiitos!
Ja sitten tehtäviin...
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