
7.4.2022

Testaa DMPTuuli-taitosi 
tehtävin

Harjoitustehtäviä organisaation järjestelmänvalvojille

DMPOnline, CSC & Tuulitoimisto
Käännetty suomenkielelle DCC:n järjestämän koulutuksen tehtävämateriaalinen 
pohjalta. Kiitos Diana Sisu!



227.4.2022

Oikeuksien myöntäminen ja organisaation 
perustiedot
• Etsi kaikki organisaatiosi järjestelmänvalvojat (adminit)

• Poista järjestelmänvalvojan oikeudet työtoveriltasi (jos teitä on 

useita) 

• Palauta oikeudet takaisin

• Lisää yhteystiedot asiakkaille näkyvään palkkiin



337.4.2022

”Pyydä palautetta” -toiminto

• Ota käyttöön “pyydä palautetta” -toiminto

• Luo uusi testisuunnitelma ja katso, missä "Pyydä palautetta

näkyy"

(Jos toiminto on ollut pois päältä ennen istuntoa, älä unohda

palauttaa aikaisempia asetuksia harjoittelun jälkeen!)



447.4.2022

Suunnitelmapohjan luominen (templaatti)
• Luo uusi suunnitelma

• Nimeä pohja: “DMPTuuli-harjoitus - ei käytössä!”

• Lisää esimmäinen vaihe (phase) – Nimeä vaihe: “Ennen rahoitusta”

• Lisää kaksi osiota (section) samaan vaiheeseen (phase): 

• 1. osion nimi: “Datan kuvaus”

• 2. osion nimi: Datan tallennus ja varmuuskopiointi tutkimusprojektin

aikana

Tekijä



557.4.2022

Suunnitelmapohjan luominen (templaatti)
Lisää osioihin kysymyksiä
A. Datan kuvaus
Kysymys 1: Keräänkö tietoa ihmisistä?
Kysymyksen muoto (answer format ) – valintanappi (Radio buttons) vaihtoehdot: 

Kyllä
Ei

Valitse teemaksi: " ethics and privacy " 

Kysymys 2:  Miten huomioitte eettiset asiat? 
Kysymyksen muoto (answer format ) :  Tekstilaatikko (Text area, long answer)
Valitse teemaksi: “ethics and privacy’”



667.4.2022

Suunnitelmapohjan luominen (templaatti)
B. Datan tallennus ja varmuuskopiointi tutkimusprojektin aikana

- Kysymys 1: Kuinka paljon dataa keräät? 

- Vastaus – valintanappi (“radio button”) vaihtoehdot

< 1 TB

1 - 8 TB

> 8 TB

Not applicable

- Kysymys 2: Miten hoidatte pääsynhallinnan ja suojauksen?

- Vastauksen muoto: Iso tekstialue (“Text area (long answer)”)

- Kysymys 3: Milloin julkaiset tiedot?

- Vastauksen muoto: päivämäärävalitsin (date picker)



777.4.2022

Suunnitelmapohjan luominen (templaatti)
- Julkaise lopuksi suunnitelmapohja!  

- Ja sen jälkeen poista se näkyvistä (unpublish)



887.4.2022

Ehdolliset kysymykset (Conditional questions) 1/2 

Palaa takaisiin suunnitelmapohjaan (template) nimeltä: DMPTuuli-harjoitus -

ei käytä!

• Mene kohtaan: A. Datan kuvaus > Kysymys 1: Keräänkö tietoa ihmisistä?

Muokkaa kysymystä valitsemalla “Edit” > paina “add conditions”

Lisää ehdot seuraavasti:

• Ei – poista kysymys “Miten huomioitte eettiset asiat“

• Kyllä – lisää automaattimuistutus (notification), lisää

sähköpostiosoitteesi

- Tallenna muutokset painamalla ”Save”



997.4.2022

- Julkaise suunnitelmapohjaan (template) tehdyt muutokset

- Testaa toimintoa luomalla uusi suunnitelma harjoituspohjaa hyödyntäen.

- Kokeile valintanappien toimintaa.

- Poistiko valita “Ei” kysymyksen eettisistä kysymyksistä? Lähettikö

vaihtoehto “Kyllä”, sähköpostia?

Ethän unohda lopuksi laittaa pohjaa pois näkyvistä! (unpublish)

Ehdolliset kysymykset (Conditional questions) 
2/2 



10107.4.2022

Räätälöi rahoittajan pohjaa 1/2
- Mene suunnitelmapohjiin > valitse ’customisable templates’ > valitse pohja, jota 

ei ole räälöity

Lisää organisaation oma kysymys
• Valitse > “Actions” > “Customise“

• Lisää uusi “section” – Anna nimeksi: “Pohjan räätälöintitesti” > talenna



11117.4.2022

• Lisää kysymys: Valvooko jokin seuraavista tätä hanketta (voit valita

useita vaihtoehtoja)?

• Kysymyksen muoto (format):  “check box” > Vaihtoedot:

• Rahoittaja
• Eettinen toimikunta
• Ei mikään ylläolevista

Tallenna lopuksi muutokset.

Räätälöi rahoittajan pohjaa 2/2



12127.4.2022

Räätälöi rahoittajan ohjeita
Tiettyyn kysymykseen liittyvien ohjeiden lisääminen

Valitse olemassa oleva osio (section) rahoittajan pohjasta, esim. “Data Collection” 

- Lisää kysymykseen ohjeteksti: “Tämä on teksti, joka havainnollistaa, että voit

lisätä suoraan ohjeita suunnitelmapohjaan” > Tallenna

Julkaise muutokset



13137.4.2022

Räätälöintien testaaminen
Luo uusi suunnitelma räätälöydyllä pohjalla:

• Näetkö lisätyn osion?

• Näetkö ohjeet, jotka olet lisännyt olemassa olevaan rahoittajapohjaan? 

Muista kouluksen lopuksi poistaa räätälöinnit!



14147.4.2022

Käytönseuranta - tilastot

• Kokeile ladata erilaisia käyttötilastoja admin-toiminnolla 

”Usage”

• Lataa ainakin käyttäjämäärien tilastoja ja erilaisten 

suunnitelmapohjien käytön tilastoja.



15157.4.2022

Ohjeet 1/2 
• Luo uusi ohjeryhmä “guidance group” nimellä: Testiohjeryhmä – älä käytä! 

> Valitse “published”

> Älä valitse “option subset” 

Luo ohje: 

• Kopio tämä teksi ohjeen rungoksi: Copy the following text into the body: “Tämän on 

ohje etiikasta. Teksti on toimintoa kuvaava esimerkki harjoitustarkoitukseen.” 

• Valiste teemaksi: ‘Ethics and privacy’

• Jos teillä on jo ohjeita, niin varmista, että ohje linkittyy oikeaan ohjeryhmään, jonka

loit äsken.

• Julkaise ohje valistemalla “publish” > Tallenna



16167.4.2022

Ohjeet 2/2 
• Luo uusi suunnitelma suunnitelmapohjalla “DMPTuuli-harjoitus - ei

käytössä!” (ks. Suunnitelmapohjan luominen)

• Anna suunnitelmalle nimeksi vaikka: “Ohjeen testaus”

• Valitse “no funder”

• Löydätkö uuden ohjeen? Ohjeen pitäisi linkittyä kaikkiin suunnitelmapohjiin, 

joissa on käytössä teem: ‘ethics and privacy’. (Esim. Suomen Akatemian pohja)

Lopuksi poista kokonaan tai poista näkyvistä uusi ohjeryhmä “Testiohjeryhmä –

älä käytä!” 


