
Mikä on aineisto ja minkä Tuuli-pohjan valitsen? 
 

HAMKin TKI-hankkeet laativat aineistonhallintasuunnitelman käyttämällä DMPTuuli-

työkalua. DMPTuuliin on laadittu kaksi HAMKin omaa aineistonhallintasuunnitelmapohjaa, 

toinen tutkimushankkeille ja toinen koulutus- ja kehityshankkeille.  

HAMKin laajan TKI-toiminnan aikana ja tuloksena syntyy moninainen joukko erilaisia 

dokumentteja, kysely- ja haastatteluaineistoja, video-, kuva-, ääni- ja tekstiaineistoja, 

osallistujapalautteita, verkkosivuja, mittaus- ja havainnointiaineistoja jne. Mikä osa tästä 

aineistojoukosta on varsinaista tutkimusaineistoa ja mikä muuta aineistoa? 

Tutkimusaineisto voidaan määritellä vaikkapa seuraavasti:  

Tutkimusaineisto on aineisto, josta tutkija etsii vastauksia esittämiinsä tutkimuskysymyksiin 

analysoimalla aineiston. Tutkimusaineisto voi olla määrällinen (kvantitatiivinen) tai 

laadullinen (kvalitatiivinen), tai molempia. Tutkimusaineiston pohjalta kirjoitetaan 

tutkimusartikkeli, jossa raportoidaan tutkimusaineistoon perustuvat vastaukset esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. 

Niissä TKI-hankkeissa, joissa soveltavan tutkimustoiminnan tuloksena tuotetaan 

tutkimusaineisto, jolle esitettyihin kysymyksiin vastataan tutkimusartikkeleissa, laaditaan 

aineistonhallintasuunitelma käyttämällä DMPTuulin aineistonhallintasuunnitelmapohjaa 

HAMK Tutkimus. 

Niissä TKI-hankkeissa, joissa erilaisia aineistoja syntyy tai tuotetaan hanketoiminnan 

tuloksena, mutta joissa aineistoja ei käytetä vastaamaan tutkimuskysymyksiin ja 

tutkimusartikkeleiden kirjoittamiseen, aineistot ovat muuta TKI-aineistoa. Myös näille 

aineistoille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma käyttämällä DMPTuulin 

aineistonhallintasuunnitelmapohjaa HAMK Koulutus ja kehitys.  

Tyypillisiä hankkeissa syntyviä, muita kuin tutkimusaineistoja, ovat esimerkiksi video-, kuva-

, ääni- ja tekstiaineistot, hankkeiden verkkosivustot, viralliset dokumentit, haastattelut, 

palautteet ym.  

Mikäli hankkeessa tuotetaan sekä tutkimusaineistoja että muita aineistoja, laaditaan 

aineistonhallintasuunitelma käyttämällä DMPTuulin aineistonhallintasuunnitelmapohjaa 

HAMK Tutkimus. 

 

 

 

 

 

 



Hankkeelle parhaiten sopivan aineistonhallintasuunnitelmapohjan valitsemiseksi voidaan 

edetä myös seuraavien kysymysten ohjaamana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aineistonhallintasuunnitelmapohjan valitseminen DMPTuulissa 
 

1. Mene osoitteeseen  https://www.dmptuuli.fi/ 

2. Etusivun kirjautumisikkunasta valitse Sign in with institutional credentials (HAKA only). 

 

 

3. Seuraavaksi avautuvassa ikkunassa valitse listasta Häme University of Applied Sciences. 

 

4. Kirjaudu Tuuliin omilla HAMKin tunnuksillasi. 

5. Kun kirjautuminen on onnistunut, pääset luomaan uuden aineistonhallintasuunnitelman. 

https://www.dmptuuli.fi/


6. Valitse Tuulin etusivulta Create plans.  

 

 

7. Seuraavaksi avautuvassa ikkunassa kirjataan perustietoja hankkeesta ja valitaan oikea 

pohja aineistonhallintasuunnitelmalle.  

 

Kirjaa hankkeen nimi. Valitse tutkimusorganisaatioksi Häme University of Applied Sciences. 

 

 

 

Laita ruksi kohtaan No funder associated with this plan or my funder is not listed. 

Tuuli tarjoaa tällöin oletuksena pohjaa HAMK Tutkimus. Voit vaihtaa pohjaksi HAMK 

Koulutus- ja kehityshankkeet klikkaamalla nuolen kuvaa.  

8. Paina Create plan. Uusi aineistonhallinasuunnitelmapohja on luotu ja pääset kirjoittamaan 

vastauksia pohjassa valmiina oleviin kysymyksiin.  


