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Tuulitoimiston tehtävät (perusperiaatteet)

Henkilötyö - Tehtävät 1,0 htv

Työkaluun liittyvät tehtävät

• Työkalun hankinta  ja sopimukset

• Käyttöoikeuksien jakaminen ja hallinta

• Organisaatioiden ylläpitokäyttäjien koulutus ja tuki

• ylläpitäjäkäyttäjien ohjeiden ylläpito

• vikapäivystys

• Palautteen keruu ja raportointi työkalun teknisestä toiminnasta

• Versiopäivitykset, uuden version testaus (päivityksiä 2-4 /v)

• Käyttöliittymän käännökset ja kieliversioiden ylläpito

• Tarvittavien uusien toimintojen kuvaaminen ja testaus 

0,5

Työkalun tekninen kehittäminen 
• Konsortion yhdessä linjaamien suuntaviivojen mukaisesti.  Esim. työkalun integraatiot muihin 

järjestelmiin

• Työkalun tekninen kehittäminen tehdään osallistumalla kansainvälisen kehittäjäyhteisön 
toimintaan. 

0,2

Sisällön kehittäminen ja ylläpito, verkoston osaamisen kehittäminen, viestintä 0,3
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Tehtäviä, joita jatketaan vuonna 2023

• Koulutukset pääkäyttäjille (1 kerta/vuosi, tarvittaessa 
useampia, jos jokin uusi toiminto/teema)

• DMP:n rakenteen kehittäminen ja integraatiot oleellisiin 
järjestelmiin
• teknisen työryhmän toiminnan aloittaminen

• Kansainvälisen kehittäjäyhteisön työhön osallistuminen

• DMPol-ohjetyöhön osallistuminen (datakoulutukset 
työryhmän alla)
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Näihin panostamme

• Teknisen työryhmän työn aloittaminen.

• Vertaistapaamisia erilaisista aiheista, kuten:
• DMP:t organisaatiossa, mitä uutta menossa tai kohta tulossa?

• EU-hakujen DMP:t

• DMP:t ammattikorkeakouluissa

• DMP-tarkastusprosessin organisointi

• Valmisteellaan käyttöehtoja muutosto sellaisiksi, että DMP:t säilyvät 
luottamuksellisina, mutta ovat kuitenkin lähtökohtaisesti näkyvissä 
oman organisaation tukipalveluille.

• Selvitetään jäsenorganisaatioden tarpeita DMP-pohjan ja ohjeen 
kehittämiselle/päivittämiselle.

• Viestintämateriaalin tuottaminen
• DMPTuuli-työkalun ja konsortion hyödyt paremmin esille
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Tuulitoimiston 
vuosi 2023 
yhdellä kalvolla



tammi helmi maalis huhti touko kesä elo syys loka marras joulu
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DMPTuuli käytöntuki (admin@dmptuuli.fi)

Tuulin vuosi 2023
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Uutiskirje Uutiskirje

FI-käännöksen tarkistaminen 
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Integraatiopilotti: DMPTuuli – joidenkin organisaatioiden  järjestelmät

DMP-työkalun valintaan valmistautuminen
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OHRY
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