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Opinnäytetyöni kuvailee Laurean IT-palveluiden julkisen ja osaston sisäisen Intra-sivuston to-
teutusprojektin. Projekti kuvaillaan kronologisessa tapahtumajärjestyksessä, alkaen projektin 
käynnistämisestä ja tiedonhankinnasta aina toteutus- ja päättämisvaiheeseen saakka. Toi-
meksiantajana projektille toimi Laurean ammattikorkeakoulun IT-palvelut, jonka julkinen In-
ternet-sivusto on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta 2004 asti.  
 
Web-sivustoja toteutetaan edelleen suhteellisen yleisesti html-pohjaisena. Monet uudet ja jo 
markkinoilla olevat järjestelmät ovat kehittyneet siihen suuntaan, ettei sivustojen päivittäjän 
tai edes toteuttajan tarvitse välttämättä osata mitään nimenomaista ohjelmointikieltä. Liik-
keellä on monia täysin ilmaisia ja toimivia julkaisujärjestelmäratkaisuja, jotka ovat osaltaan 
mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Laurean tapauksessa järjestelmän valinnassa painotetaan kus-
tannustehokkuutta, yhteensopivuutta nykyisten järjestelmien kanssa sekä helppoa ylläpidet-
tävyyttä.  
 
Sivuston toteutus perustuu oppilaitosten väliseen benchmarkingiin, haastatteluihin ja Laurean 
IT-palveluille toteutettuun kyselyyn. Tämän lisäksi projektissa hyödynnetään web-
suunnitteluun suunnattua kirjallisuutta ja aiemmin IT-palveluissa toteutettuja projekteja ja 
tutkimuksia. Kävimme useita keskusteluja sivustojen toteutuksen edetessä ja sain ehdottaa 
mielestäni järkeviä ratkaisuja ja samalla sain uusia ideoita toimeksiantajalta. Kyselyn tavoit-
teena oli selvittää käyttäjien useimmin tekemiä kysymyksiä ja henkilökunnan näkemystä uusi-
en sivujen sisällönsuhteen. Uuden järjestelmän suunnittelussa pääpaino on ollut selkeydessä, 
helpossa käytettävyydessä ja päivitettävyydessä. Projektin lopussa esittelin uuden kokonai-
suuden seminaarissa Laurean IT-palveluiden henkilökunnalle, josta sain kommentteja ja ideoi-
ta uutta sivustoa varten.     
 
Projektin tuloksena luotiin sivustokokonaisuus uudelle järjestelmäalustalle, joka palvelee en-
tistä tehokkaammin IT-palveluiden sisäisiä ja julkisia tarpeita. Uuden järjestelmän ansiosta 
monet aiemmassa järjestelmissä olleet puutteet saatiin korjattua, ja lisäksi järjestelmä tar-
joaa monia jatkokehitys mahdollisuuksia. 
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Services 
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My Bachelor’s thesis describes the creation project of Laurea’s IT-Services new public and 
internal Internet sites. Project is described in chronological order, beginning from the found-
ing of the project, to information gathering, execution and closing of the project. Employer 
of the project was Laurea Univercity’s IT-Services whose Internet site has changed very little 
since 2004. 
 
Web pages are still commonly created with HTML. Many of the new and older systems have 
been developed so that the people, who work with these tools, update sites or even create 
them, don’t necessarily have to learn any specific scripting language. Today there are many 
totally free and well-functional Content Management Systems which offer interesting possibil-
ities. In Laurea’s case the selection of the system is based on cost efficiency, compatibility 
with systems that already exist at Laurea and easy maintenance. 
 
Creation of the site is based on benchmarking between other institutes, interviews and survey 
made for Laurea’s IT-Services. In addition the project benefited from web-designing litera-
ture and research done in the past on IT-services. During the project many conversations took 
place between the IT-department and the project group about the site development. Projects 
employer was active through the execution stage and gave new ideas for the site and its fea-
tures. The goal of the survey was to examine the questions which are frequently asked from 
help desk and to find out what kind of visions Laurea’s IT-services staff had for the new site. 
Development of the new site aimed for clearness, easy usability and easy maintenance. At 
the end of the project the new system was presented to Laurea’s IT-services staff in a semi-
nar, where the project was given feedback and final ideas for the sites close to completion 
were presented. The system will be introduced in summer 2009.  
 
The new system serves Laurea’s IT-services more efficiently and optimizes staff’s working 
hours. The new system corrected many of the shortcomings of the old system. 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on uudistaa Laurean IT-palveluiden julkinen sivusto.  Alkuperäinen 

IT-Infon sivusto on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta 2004. Sivustoilla on käytössä 

vanhahtava kehyksiin perustuva lay-out, jonka takia sivustot kärsivät linkitysongelmista. Päi-

vittäminen edellyttää html–tuntemusta ja on kohtuuttoman hidasta. Päivittämisestä vastaa 

Laurean IT-palveluiden IT-info eli help desk. Vanhaa sivustoa käytetään suurimmaksi osaksi 

Laurean käyttäjätunnusten aktivointiin ja salasanojen vaihtoon. Uuden alustan myötä sivuille 

olisi mahdollista lisätä toiminnallisuutta, esim. tukipyyntölomake, mutta tärkeimpänä kritee-

rinä pidetään helppoa päivitettävyyttä ja selkeyttä.  

 

Uuden alustan valintamääreet perustuvat IT-palveluiden sisäiseen kyselyyn, oppilaitosten väli-

seen benchmarkkingiin ja tiedon hankkimiseen eri palvelualustoista. Kyselyn tavoite on kar-

toittaa IT-palveluiden vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan näkemyksiä sivuston kehi-

tyssuunnasta. Benchmarking antaa näkemystä muiden oppilaitosten julkisista sivuista ja niissä 

käytetyissä elementeistä.  

 

Sivuston alustavaihtoehtoja on useita. Yksinkertainen vaihtoehto olisi luoda html tai html ja 

php yhdistelmä-sivusto, johon luotaisiin päivitettävyyttä helpottavia scriptejä. Julkaisujärjes-

telmät ovat myös mielenkiintoinen vaihtoehto. Ne tarjoavat helppoa päivitettävyyttä ja käyt-

täjäoikeuksien hallinnointia. Mielenkiintoisin alustavaihtoehto Laurean IT-palveluiden kannal-

ta on Microsoftin SharePoint Services 3.0. Järjestelmä on alun perin tarkoitettu työryhmäti-

laksi. Työryhmätilassa käyttäjät voivat jakaa mm. dokumentteja, kalentereita ja keskustella 

projektista. Uuden 3.0 -version myötä, SharePoint Services soveltuu web-sivujen ylläpitämi-

seen. Järjestelmän varhaisempi versio on ollut IT-palveluiden sisäisessä käytössä vuodesta 

2005 lähtien, uusi versio mahdollistaisi osaltaan järjestelmien sulauttamisen.  

 

Laurealla on käytössä sisäinen Intranet. Intrasta löytyy oma osio IT-palveluille, josta käyttäjät 

voivat löytää ohjeita ja apua eri ongelmatilanteisiin. Ongelmaksi muodostuu tietojen löytymi-

nen useammasta järjestelmästä. Sama tieto saattaa löytyä niin julkisilta IT-infon sivuilta ja 

Laurean Intrasta. Opinnäytteen yhtenä osana on antaa toimeksiantajalle ehdotuksia tietojen-

jaottelun suhteen. 
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2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

2.1 Opinnäytteen tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Laurean IT-palveluille helposti päivitettävä, selkeä ja 

yksinkertainen julkinen sivusto, joka palvelisi Laurean opiskelijoita ja henkilökuntaa mahdolli-

simman tehokkaasti. Tähän tavoitteeseen pyritään selvittämällä tämän hetken palvelualusta-

mahdollisuuksia ja vertaamalla niitä IT-palveluiden tarpeisiin. Sisäinen kysely ja oppilaitosten 

välinen benchmarking toimivat omalta osaltaan tarpeidenkartoituksessa. Työn edetessä toi-

meksiantajalle on tarkoitus antaa ehdotuksia sivuston kehittämiseksi. IT-palveluiden sisäisessä 

käytössä olevan IT-Intran ja julkisen sivuston sulauttaminen yhdeksi järjestelmäkokonaisuu-

deksi on myös opinnäytteen yhtenä tavoitteena.   

 

2.2 Opinnäytteen rajaukset 

 

Rajasin opinnäytteeni kattamaan IT-infon julkiset sivut ja osaston sisäisen IT-Intran. Sivuston 

sisältö pohjautuu vanhojen julkisten-sivujen ja IT-Intran sisältöön.  

 

Sisäisellä kyselyllä pyritään selvittämään osaston sisäisiä näkemyksiä sivuston kehityssuunnas-

ta. Sisäinen kysely on toimiva, koska ylläpitäjät ja assistentit ottavat vastaan tukipyyntöjä ja 

ovat näin perillä siitä, mitä kysymyksiä help deskiin ja lähitukeen yleensä tulee. Vastausten 

pohjalta voidaan laatia kehitysehdotuksia uutta julkista sivustoa varten. Benchmarking auttaa 

kysymysten laatimisessa. Näin voidaan selvittää muiden oppilaitosten julkisia IT-palveluita ja 

kysyä tarvitaanko Laureassa vastaavia palveluita.  

 

Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään selkeyteen ja yksinkertaisuuteen. Sivuston 

värimaailma halutaan pitää mahdollisimman lähellä Laurean virallisia värejä. Näin käyttäjät 

eivät hämäänny turhaan värimaailman radikaalista muuttumisesta. Sivusto on myös vakuutta-

vampi, jos värimaailma pysyy samankaltaisena. Sivuston suunnittelussa on hyödynnetty web-

suunnitteluun ja palvelualustaksi valittuun järjestelmään suunnattua kirjallisuutta. Myös IT-

palveluissa jo valmiiksi saatuja projekteja ja tutkimuksia on pyritty hyödyntämään parhaan 

mukaan. 

 

3 Menetelmät 

 

3.1 Sivuston toteutus 

 

Laurean IT-infon ja IT-Intran lopulliseksi järjestelmäksi valittiin SharePoint Services 3.0. Sha-

rePoint Services ei ole julkaisujärjestelmä, joten sen käyttöliittymä poikkeaa paljon totutus-
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ta. Käyttöliittymä toimii web-selaimella. Korkeammat käyttöoikeudet antavat lisää valikoita 

käyttäjän näkymään. Näkyville tulevista valikoista voidaan muokata, poistaa ja luoda uusia 

sivuja.  Järjestelmä on alun perin tehty työryhmien tarpeita varten ja tämän vuoksi se mah-

dollistaa useiden eri työkalujen käytön. Järjestelmä on eräänlainen tiedonsäilytyspaikka eri-

tyyppisille tiedoille. Sivujen tiedot tallennetaan järjestelmään lomakkeina, listoina, doku-

menttikirjastoina ja muita sivuina. Version 3.0 myötä työryhmien on mahdollista ylläpitää 

wiki –pohjaisia tietopankkeja. Käyttäjille voidaan määrittää erilaisia oikeuksia kaikkiin edellä 

mainittuihin työkaluihin, esim. kirjoitus-, suunnittelu- ja lukuoikeuksia. Sivuston ulkoasuun 

voidaan vaikuttaa hyvin laajasti. Järjestelmään voidaan valita erilaisia näkymiä, jotka vaikut-

tavat sivuston tyyliin, värimaailmaan ja tunnelmaan. Myös työkalujen ulkoasuun voidaan vai-

kuttaa esim. piilottamalla valikkorivejä ja muokkaamalla niiden väritystä, kokoa ja muita 

ominaisuuksia. Tällä voidaan osaltaan helpottaa sitä, ettei käyttäjille näy tarpeettoman pal-

jon harhauttavia tekijöitä ja samalla voidaan selkeyttää näkymää. Järjestelmää käytetään 

normaalisti graafisesti, mutta joissakin tilanteissa haluttuun lopputulokseen päästään vain 

muokkaamalla ohjelman luomaa ASP koodia. 

 

Sivustonsuunnittelussa hyödynnettiin erilaisia kaavioita, joiden avulla vanhojen sivustojen 

rakenne saatiin visuaaliseen muotoon. Tämän pohjalta oli hyvä lähteä suunnittelemaan uusien 

sivujen rakenteita ja miettiä mahdollisia kehitysehdotuksia. Web-suunnittelukirjallisuus auttoi 

osaltaan suunnitelmien laatimisessa. 

 

IT-palveluiden sisäinen kysely toteutettiin Laureassa käytössä olevalla eLomake 3 ohjelmistol-

la. Elomake on Eduix Oy:n tarjoama web-pohjainen lomakejärjestelmä, jolla voidaan laatia 

lomakkeita moniin käyttötarkoituksiin. Kysely oli suhteellisen helppo toteuttaa ohjelmistolla 

ja tiedot saatiin ajettua kyselyn loputtua kätevästi omaan tietokantatiedostoonsa. Lomakkeil-

le voidaan asettaa ”elinaika”, jonka loputtua kyselyyn ei voida enää vastata. Vastausaikaa 

kyselyyn oli viikko ja kyselyajan kuluessa henkilöstöä muistutettiin kyselyyn vastaamisesta 

sähköpostilla. Kysymykset olivat luonteeltaan erilaisia ja niissä pyrittiin saamaan selville Lau-

rean IT-palveluiden henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia niin sivuston sisällöstä kuin teknii-

kasta. Kyselyllä pyrittiin selvittämään käyttäjien useimmin lähitukeen ja help deskiin tekemiä 

kysymyksiä. Kyselyn oli luonteeltaan suuntaa-antava. 

 

3.2 Kirjastot  

 

Dokumenttikirjastot mahdollistavat tiedostojen tallentamisen ja jakamisen työryhmän välillä. 

Kirjastoja on erilaisia. Vanhemmista versioista tuttu dokumentti kirjasto on tarkoitettu eri-

tyyppisten dokumenttien tallentamiseen. Kirjasto tukee versiointia ja check out -toimintoa. 

Wiki-kirjastot toimivat dokumenttikirjastojen tavoin tietopankkeina, mutta tukevat web-

sivujen tavoin kuvia, linkkejä ja muita www–sivuilta tuttuja elementtejä. Työryhmän jäsenet 
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voivat tarvittaessa muokata wiki–sivuja ja nähdä miten aiemmat sivuversiot ovat muuttuneet. 

Wiki-tietopankkien hyödyntäminen julkisten sivujen viestintävälineellä on keskeisenä piirtee-

nä opinnäytteessä. Wiki-tietopankkien hyödyntäminen julkisilla sivuilla on kekseliästä, mutta 

myös käytännöllistä. 

 

Lomakekirjastot mahdollistavat XML –pohjaisten lomakkeiden luomisen. Lomakkeet voivat olla 

luonteeltaan esim. raportteja tai tilauksia. Toiminto vaatii SharePoint Services yhteensopivan 

XML -editorin. Lomakekirjastoja ei ole hyödynnetty aiemmassa IT-Intran –versiossa. Uudessa 

versiossa lomakekirjastoilla on toteutettu sähköinen koneenasennusjärjestelmä, jonka ansios-

ta ylläpitäjät voivat pitää kirjaa asennetuista koneista ja niiden ohjelmistoista. Lomakekirjas-

to toimii siten, että lomakkeen suunnittelija luo lomakepohjamallin, joka sen jälkeen tuodaan 

SharePoint-sivulle. Lomakekansio ilmaantuu haluttaessa sivuston navigointilinkkeihin, joista 

päästään tarkastelemaan lomakekirjastoon tuotuja täytettyjä lomakkeita. Lomakkeita voi-

daan muokata myöhemmin. Muokkaamisen yhteydessä käyttäjiltä voidaan edellyttää check 

out -toimintoa ja versiointia. 

 

Kuvakirjastot on tarkoitettu kuvien jakamista, muokkaamista ja esittämistä varten. Kirjasto 

tukee kuvien lajittelua, esikatselukuvia, lataustoimintoja ja kuvaesityksiä.   

 

3.3 Listat 

 

Tiedotelistan avulla voidaan jakaa mm. uutisia ja tilaraportteja. Tiedotelistan uutisiin voi-

daan määrittää elinkelpoisuusaika, jonka jälkeen tiedote poistuu pääsivulta ja siirtyy listatie-

tokantaan. 

 

Kontaktilista mahdollistaa henkilötietojen hallinnoinnin ja jakamisen työryhmän välillä. Kon-

takteihin voidaan lisätä hyvin laajalti tietoa ja sitä voidaan muokata tarpeiden mukaan. Sha-

rePoint Servicesin kontaktit toimivat myös muissa Microsoftin tuotteissa, kuten Outlook 

2007:ssä.  

 

Keskustelualuelistan toimintaperiaate on toimia uutisryhmämäisenä tietolähteenä työryhmäl-

le. Alueella voidaan vaihtaa tietoa esim. löydetyistä ongelmista.  

 

3.4 Keskustelualueet 

 

Keskustelualueet ovat ideaaleja viestinvaihdon kanavia työryhmän kesken. Keskustelualueita 

voidaan perustaa sivustokohtaisesti, jolloin esim. tietyn projektiryhmän sivuilla on oma kes-

kustelualueensa jossa käyttäjät voivat keskustella projektiin liittyvistä asioista. Julkisilla si-

vuilla keskustelualue voi toimia esim. palautteenantolaatikkona. SharePointin keskustelualu-
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eille voidaan määrittää luku- ja kirjoitusoikeuksia viestien suhteen. Myös liitteiden tuomista 

alueelle voidaan rajoittaa.  

 

3.5 Web Parts 

 

Web Partit ovat eräänlaisia ohjelmia, jotka tallentavat tietonsa tietokantaan ja näyttävät 

tiedot käyttäjille sivuilla html-muodossa. Web Parteilla käyttäjille voidaan näyttää esim. tie-

dotteita, kalentereita, kontakteja ja tehtäviä. Ohjelmien ulkoasuun voidaan vaikuttaa mm. 

muuttamalla niiden kokoa ja ulkoasutyyliä. SharePoint-sivusto kootaan halutuista Web Part -

ohjelmista, jonka jälkeen niiden järjestystä ja ulkoasua voidaan muokata toivotunlaiseksi. 

Ohjelmia on runsaasti suoraan SharePoint perus asennuksessa, mutta tarvittaessa suunnitteli-

ja voi luoda täysin omia ohjelma kokonaisuuksia. Ohjelmiin voidaan sisällyttää mm. XML, Ja-

va, ASP NET ja AJAX ohjelmointia. (Pattison & Larson 2007, 99.) 

 

3.6 RSS 

 

SharePoint-sivustoilta käyttäjien on mahdollista hakea RSS -syötteitä useista eri kirjastotyy-

peistä. Julkisten sivujen kiinnostavimpana ominaisuutena on mahdollisuus hakea tiedotteet ja 

kalenteritapahtumat suoraan käyttäjän selaimen RSS syötteisiin. Syötteet päivittyvät sitä mu-

kaan, kun uutta tietoa ilmaantuu sivustoille. RSS syötteiden avulla voidaan myös tuoda mate-

riaalia sivustoille ulkopuolisilta lähteiltä. Ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. tuomalla F-

Securen tuottamat virusuutiset suoraan IT-Intran sivuille. Syötteiden tuominen suoraan työ-

ryhmän etusivulle ei ole mielekästä, koska vanha IT-Intran etusivu sisältää runsaasti listauksia 

ja tiedon lisääminen loisi epäselvän ja raskaan vaikutelman.  

 

Vanha käytössä ollut SharePoint 2.0 -järjestelmä ei tukenut RSS syötteiden jakamista tai tuo-

mista sivuille. 

 

4 Opinnäytetyössä käytettyjä käsitteitä 

 

4.1 Julkaisujärjestelmä 

 

Julkaisujärjestelmä (CMS: Content Management System) on ohjelmisto jonka tarkoitus on hel-

pottaa verkkosivujen päivittämistä. Järjestelmään voidaan määrittää käyttäjille tunnuksia ja 

antaa niille eritasoisia oikeuksia. Näin kaikki henkilöt, joilla on tunnukset julkaisujärjestel-

mään voivat päivittää verkkosivuja. Julkaisujärjestelmän käyttö ei vaadi välttämättä ohjel-

mointitaitoa, joten sivustoja päivittävä henkilö voi olla kokematonkin.  
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Suosittuja ilmaisia julkaisujärjestelmiä ovat mm. Joomla!, Drupal- ja MODX. Ilmaiset järjes-

telmät ovat kehittyneet nopeasti ja vastaavat ominaisuuksiltaan lähes maksullisia kilpailijoi-

taan.  

 

Useissa julkaisujärjestelmissä on käytössä WYSIWYG editori. Editorissa on graafinen käyttöliit-

tymä, joka muistuttaa tekstinkäsittely ohjelmaa. Editorin avulla käyttäjä voi hallinnoida si-

vustojen sisältöä ja ulkoasua. Samankaltaisuudet tekstinkäsittelyohjelmien kanssa mahdollis-

tavat sen, että tavallista MS-Wordia hallitseva henkilö pystyy päivittämään verkkosivuja. Edi-

tori kääntää muotoiltua sisältöä html-muotoon, joka lopulta julkaistaan verkkosivuilla. 

 

4.2 Web-suunnittelu 

 

Web-suunnittelun tavoite on auttaa sivuston toteuttajia näkemään mahdollisia ongelmatilan-

teita ennen toteutuksen ja projektin päättämisen vaihetta. Suunnittelulla pyritään luomaan 

mahdollisimman hyvin tarpeita vastaava sivusto. Tarpeita kartoitetaan esisuunnittelulla ja 

sisällönsuunnittelulla. Sisällön suunnittelun jälkeen seuraa rakenteensuunnittelu. 

 

Monissa sivustontoteutus projekteissa suunnitteluun suhtaudutaan kevytmielisesti tai siihen ei 

varata tarpeeksi aikaa. Tämän johdosta sivusto ei todennäköisesti vastaa kunnolla sille annet-

tuja tavoitteita. 

 

4.2.1 Esisuunnittelu 

 

Esisuunnittelussa kartoitetaan sivustojen tarkoitusta ja tämän kautta sitä, millaisiin ihmis-

ryhmiin sivustolla pyritään vaikuttamaan. Laurean tapauksessa IT-infon julkisilla sivuilla pyri-

tään vaikuttamaan oppilaisiin, henkilökuntaan ja muihin Laureassa vieraileviin henkilöihin. 

Sisäinen Intranet vaikuttaa Laurean IT-palveluiden henkilökuntaan. Vaikka julkiset sivustot 

ovat kaikille avoimet, on todennäköisempää, että IT-infon sivuilla vierailevat ovat jollakin 

tavalla kiinnostuneita Laureasta tai sen tarjoamista palveluista. Sivustoista kiinnostuneita 

ryhmiä voidaan selvittää sidosryhmäkaaviolla.  

 

Tarkoituksen lisäksi sivustoilla on aina perustavoitteet. Yrityksen sivustojen perustavoitteet 

voitaisiin määritellä seuraavasti (Korpela & Linjama 2005, 52): 

 Sivustot täydentävät yrityksen tiedotusta. Internetistä tulisi löytyä vähintäänkin samat 

tiedot kuin lehdistä ja tuotteista mahdollisesti myös tarkempaa tietoa, josta asiakkaat 

ovat kiinnostuneita. Toisin kuin lehdissä, Internetistä löytyvien tietojen tulisi olla aina 

ajankohtaisia. 
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 Sivustot toimivat tietolähteenä. Käyttäjät voivat hakea mm. yksityiskohtaista tietoa yri-

tyksestä itsestään, menneistä tapahtumista, mutta useimmiten kuitenkin tarkempia tuo-

tetietoja 

 Yleisenä referenssinä sivustoilta tulisi löytyä käyttäjiä kiinnostavia perustietoja yritykses-

tä niitä hakeville. 

 

Tavoitelistan jälkimmäisiin tavoitteisiin on helpompi vastata kuin ensimmäiseen. Näin ollen 

yrityksen ei kannata ladata liian suuria odotuksia www–sivuille, varsinkin jos tilanne rupeaa 

näyttämään siltä, ettei kaikkiin perustavoitteisiin olekaan rahkeita. Sivustolta saatava tieto 

voidaan jaotella kolmeen kategoriaan, tieto jonka pitää olla sivuilla, tieto jonka pitäisi olla 

sivuilla ja tieto jonka olisi hyvä olla sivuilla. 

 

4.2.2 Sidosryhmäkaavio 

 

Sidosryhmäkaavion avulla voidaan selvittää, minkälaiset ihmiset ovat mahdollisesti kiinnostu-

neita yrityksen tai organisaation sivustoista. Kaavion periaate on yksinkertainen. Kaavioon 

laitetaan kaikki ryhmät jotka ovat mahdollisesti sivustojen tulevia käyttäjiä. Tämän jälkeen 

tulisi miettiä sitä, mitä mahdollisia syitä käyttäjillä on siihen, että he vierailevat sivustoilla. 

Ryhmien tärkeys voidaan myös määritellä, ja tämä voidaan tehdä erilaisilla asteikoilla.  

 

4.2.3 Sisällönsuunnittelu 

 

Sisällönsuunnittelun avulla pyritään varmistamaan se, että sivustot olisivat aina mahdollisim-

man ajan tasalla ja palvelisivat sisällöltään käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Monissa tapauk-

sissa kotisivut tehdään projekteina. Kuten opinnäytetyössäkin, projekti saa tietyt tavoitteet 

jotka sen pitää täyttää, ja niiden täytyttyä projekti saatetaan päätökseen. Ongelmaksi muo-

dostuu se, että kun projekti on saatettu päätökseen ja sivut vihdoin ovat yleisölle avoinna, 

sivujen sisältöä ei juurikaan päivitellä. Sivuille saattaa jäädä jopa monia kuukausia vanhoja 

tarjouksia tai muuta vastaavaa paikkansa pitämätöntä tietoa. Sisällön paikkansapitämättö-

myyden ongelmia voidaan välttää luomalla sivustolle ylläpitosuunnitelma.(Korpela & Linjama 

2005, 55) 

 

4.2.4 Sivuston laajuus ja luonne 

 

Toinen mahdollinen ongelma sisällönsuunnitteluvaiheessa on se, että sivustosta kaavaillaan 

liian laajaa tarpeisiin nähden. Kompaktimpi sivusto on sekä nopeampi toteuttaa, ja päivitet-

tävämpi jälkikäteen. Uusia ominaisuuksia on helpompi lisätä jälkikäteen, kuin että toteutet-

taisiin yksi suuri sivusto, jonka toteuttamiseen käytettävää työmäärää saatetaan useimmiten 

aliarvioida. Laajemman sivuston ajan tasalla pitäminen on myös huomattavasti työläämpää.  
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Sivustot ovat luonteeltaan erilaisia riippuen niiden aiheesta. Sivusto saattaa olla esimerkiksi: 

(Korpela & Linjama 2005, 56): 

 

 Pysyvä, muutetaan vain teknisiä virheitä havaittaessa. 

 Aika-ajoin päivitettävä, sivustoa päivitetään jos asiat muuttuvat ja näin ol-

len aineisto ei ole ajankohtaista. 

 Päivittäistietoa, sivustoa päivitetään joka päivä ilmaantuvien uutisten mu-

kaan. 

 Reaaliaikainen, sivusto päivittyy aina kun uutta tietoa saataessa, (esim. 

verkkokaupan varastosaldo, sääkartta). 

 Vuorovaikutteinen, päivittyy mahdollisesti käyttäjien vaikutuksesta. 

 

Useimmat web-sivut sijoittuvat toiseen kategoriaan. Tähän ryhmään voidaan yhdistää useiden 

yritysten sivustot. Tietoa päivitetään sitä mukaan kun uusia tuotteita tulee, tai kenties henki-

löstö vaihtuu. Aika-ajoin päivitettävän sivuston ylläpitoon valittavan henkilön tulisi olla vähin-

tään jokseenkin kiinnostunut web-sivustojen ylläpitoon liittyvistä asioista.  

 

Ihmisten arvot vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi on hyödyllistä välttää aineistoa, joka saat-

taisi loukata jotain ihmisryhmää, varsinkin jos tiedot ovat täysin tarpeettomia sivuston luon-

teeseen nähden. 

 

4.2.5 Tekijänoikeudet 

 

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää. Harmittomalta kuulostava kuvan lainaaminen, 

on helposti vastoin tekijänoikeuksia. Kuvan oikeudet ovat kuvan ottajalla; jos kuva halutaan 

sivuille, tulee sen julkaisemiseen olla lupa kuvan omistajalta. Samat periaatteet pätevät mu-

siikkikappaleiden käyttöön ja suoraan kirjasta skannatun materiaalin julkaisemiseen. Näitä-

kään ei saa käyttää ilman lupaa. Sisällönsuunnitteluvaiheessa tulee varmistua siitä, ettei si-

vustoilla käytetä tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia väärin. (Korpela & Linjama 2005, 

65) 

 

4.2.6 Rakenteensuunnittelu 

 

Hyvällä sivustojen rakenteensuunnittelulla helpotetaan ja nopeutetaan käyttäjien tiedonha-

kua ja vierailua verkkosivuilla. Selkeä ja siisti rakenne vaikuttavat monesti siihen, kuinka kau-

an joku yrityksestä tai yhteisöstä kiinnostunut henkilö ylipäätään vierailee kotisivuilla. Mones-

ti ensivaikutelma on erittäin tärkeä. Jos sivusto vaikuttaa epäselvältä, käyttäjät eivät useim-

miten vaivaudu käyttämään aikaa huonosti suunnitelluilla sivuilla vierailemiseen. 
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Rakenteensuunnittelussa sivustoa tulee ajatella kokonaisuutena. Rakenteet kattavat tekstin 

muotoilun, yleisen selkeyden, käyttöliittymän ja navigoinnin.  

 

4.2.7 Selkeys 

 

Selkeys vaikuttaa siihen miten käyttäjät kiinnostuvat sivustoista. Paperitulosteisiin verraten 

pitkiä www-dokumentteja ei ole yleensä mielekästä lukea näytöltä. Käyttäjät saattavat lukea 

niitä näytöltä, jos kyseessä on tarkempia tietoja sisältävä sisältö sivu. Yleensä käyttäjät ha-

luavat kuitenkin lukea tarkkaa tietoa paperitulosteena. Etusivua suunnittelussa on tärkeä saa-

da käyttäjien kannalta sopiva määrä informaatiota. Jos heti sivustojen etusivulla on runsaasti 

tekstiä, siitä tulee nopeasti vierailijalle raskas tunnelma ja näin ollen vierailu saattaa jäädä 

hyvinkin lyhyeksi. Etusivulta tulisi käydä nopeasti ilmi käyttäjälle, mistä asiasta sivut kerto-

vat. Tähän voidaan pyrkiä lisäämällä muutama osuva kuva sivuston aiheesta. Sivuston tekijälle 

saattaa tuottaa vaikeuksia sen huomaaminen, että etusivulla on liikaa tekstiä. Tämä johtuu 

siitä, että itse tekijä on hyvin tietoinen sivuston sisällöstä. Tekijän on hyvä pohtia liiallista 

sisällön määrää jos päätteellä oleva tiedon määrä ei mahdu yhdelle ruudulle. (Korpela & Lin-

jama 2005, 358) 

 

4.2.8 Tekstin muotoilu ja rakenne 

 

Tekstintyylillä voidaan lisätä tai vähentää sivustojen kiinnostavuutta. Monesti ajatellaan, että 

erikoisen tyylin avulla tekijän sivut huomataan. Varsinkin henkilökohtaisilla sivuilla saattaa 

olla perusteltua käyttää erikoisempia tekstityylejä. Erikoinen tyyli saa aikaan persoonalli-

semman vaikutelman ja tätä kautta mahdollisesti positiivisen vaikutelman. Liian omaperäinen 

tai epäselvä tyyli voi koitua helposti haitaksi. Jos teksti on liian epäselvää, sivustoilla vierai-

leva henkilö ei todennäköisesti halua jäädä lukemaan sitä pitkäksi aikaa. Monesti tyyliä kos-

kevissa asioissa on hyvä pohtia, minkä luontoiset sivustot ovat kyseessä. Halutaanko sivustoilla 

vakuuttaa vierailijoita jostain asiasta? Vai onko kyseessä joku rennompi vapaa-aikaan liittyvä 

sivusto? Jos sivuston tullee olla vakuuttava, sivuston tyylin tuskin kannattaa olla liian rento. 

Toisaalta jos ne ovat vapaa-aikaan liittyvät, ei niiden välttämättä kannata olla liian viralliset. 

( Korpela & Linjama 2005, 166) 

 

4.2.9  Käyttöliittymä ja ulkoasu 

 

Käyttöliittymä vaikuttaa oleellisesti moneen web-sivuston osa-alueeseen. Jos uudenkäyttäjän 

näkökannalta käyttöliittymä on liian hankala omaksua, saattaa se johtaa siihen, että käyttäjä 

ei halua viipyä sivuilla sen takia, ettei löydä kenties oikeaa painiketta. Puhuttaessa helppo-

käyttöisyydestä tarkoitetaan sitä, että uusien käyttäjien olisi mahdollisimman vaivatonta 

omaksua sivuston käyttöliittymä. ( Korpela & Linjama 2005, 354) 
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Rautalankamallien avulla voidaan havainnoida mahdollisia puutteita ja sitä, ovatko tulevat 

tietoalueen liian suppeita tai laajoja. Rautalankamallin tarkoitus ei ole olla sitova, vaan luoda 

pohjaa tulevasta käyttöliittymästä ja auttaa yleisesti hahmottamaan tulevaa sivustoa. Usein 

ensimmäisen version piirtämisen jälkeen saadaan uusia ideoita, jonka pohjalta voidaan pa-

rannella ja jatkokehittää alkuperäisiä malleja. 

 

Suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida ulkoasun yhtenäisyys. Ulkoasu vaikuttaa oleellisesti 

käyttöliittymänselkeyteen ja sivuston käyttömukavuuteen. Sivustolla tulisi olla tietyt kiinteät 

elementit. Jos esimerkiksi valikkorivi vaihtaisi paikkaansa joka kerta, kun siirryt sivulta toisel-

le, se ei olisi käytettävyyden kannalta helpottava tekijä. (Korpela & Linjama 2005, 357) 

 

Kuvituksella voidaan joko lisätä tai heikentää sivuston yhtenäisyyttä. Varsinkin tummia poh-

jasävyjä käytettäessä kirkkaat vaaleataustaiset kuvat saattavat aiheuttaa sekavuutta sivuille 

ja luoda käyttäjälle sellaisen vaikutelman, ettei kuva kuulu sivustoille. (Korpela & Linjama 

2005, 357) 

 

4.2.10 Navigointi 

 

Vakionavigoinnilla tarkoitetaan niitä linkkejä, jotka ovat käyttäjän vierailemasta sivusta huo-

limatta aina samalla paikalla. Monille vakionavigointi on tuttu mm. erilaisista kuva tai teks-

tinkäsittelyohjelmista, joissa käyttäjä näkee jatkuvasti ylhäällä valikkorivin, jossa samat va-

linnat pysyvät toiminnosta huolimatta.  

 

Navigointi tällä menetelmällä on varsin tehokasta, jos kyseessä on pienehkö sivusto. Kun pu-

hutaan laajemmista sivukokonaisuuksista, suunnitteluvaiheessa joudutaan pohtimaan, mitä 

linkkejä vakionavigointiin kuuluu. Laajoissa kokonaisuuksissa ongelmana on usein se, että kos-

ka sivustoilla on paljon informaatiota, vakionavigointilinkkien nimitys on hankalaa. Nimet 

saattavat olla liian ympäripyöreitä, joten käyttäjän on vaikea sisäistää mitä kyseisen linkin 

alta löytyy. Oikea valikkoryhmittely on tärkeää käytettävyyden kannalta. 

 

Valikoidensuunnittelussa voidaan laatia käyttötapauskaavioita. Kaaviot eivät visuaaliselta il-

meeltään vastaa sivustoille tulevia valikoita, mutta auttavat tekijöitä hahmottamaan mitä 

tapahtuu, kun mistäkin linkistä painetaan. Näiden avulla voidaan mahdollisesti havaita joitain 

ongelmia, joita suunniteltu navigointijärjestelmä saattaisi aiheuttaa. (Korpela & Linjama 

2005, 335) 
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4.3 RSS syötteet (RSS Feeds) 

 

RSS tulee sanoista Really Simple Syndication. RSS syötteitä käytetään päivittyvän digitaalisen 

materiaalin julkaisemiseen. Syötteet toimivat siten, että käyttäjä (lukija) tilaa syötteen jol-

tain sivulta, jonka osoitteen lukija-ohjelma muistaa ja tarkistaa aina aika-ajoin uuden sisällön 

varalta. Jos osoitteeseen on ilmaantunut uutta tietoa, lukijan lukuohjelma hakee uuden sisäl-

lön käyttäjälle. RSS syötteen ansiosta käyttäjän ei tarvitse vierailla syötteenlähettävällä si-

vuilla tarkistaakseen onko uusia artikkeleja ilmestynyt. 

(Wikipedia RSS, 2009) 

 

4.4 Benchmarking 

 

Benchmarking tarkoittaa esikuva-analyysiä tai vertausanalyysiä. Analyysin avulla voidaan ver-

rata omaa toimintaa toisten toimintaan. Benchmarkingin perusperiaate on oppia toisilta ja 

kyseenalaistaa omaa toimintaa, usein vielä siten, että omaa toimintaa verrataan parhaaseen 

mahdolliseen kilpailijaan. Menetelmää käytetään yleensä yritysmaailmassa laatu- ja prosessi-

järjestelmien kehittämisessä. Menetelmän avulla voidaan havaita omien toimintatapojen 

heikkouksia ja näiden avulla kehittää omia toimintamalleja. 

(Wikipedia Benchmarking, 2009) 

 

4.5 Wiki-verkkosivusto 

 

Sivustokäsitteenä wiki tarkoittaa sivua, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata itse. Useim-

missa tapauksissa sivuston muokkaamiseen ei vaadita erillisiä tunnuksia. Wikin vahvuuksia 

ovat vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Sanaan wiki sisältyy ajatus nopeudesta, jolla viita-

taan wiki-sivujen helppoon ja nopeaan päivitettävyyteen. 

(Wikipedia Wiki, 2009) 

 

5 Laurean IT-palveluiden viestinnän kehittämisprojekti 

 

5.1 Toimeksiantaja Laurean IT-Palvelut 

 

Projektin toimeksiantajana toimi Laurean IT-Palvelut. Osasto on aloittanut toimintansa vuon-

na 2004, jolloin päävastuu ylläpidosta siirrettiin Fujitsulta Laurean IT-Palveluille. IT-Palvelut 

toimii Laurean hallinnon alaisena ja työllistää 12 vakituista henkilöä ja 5 työharjoittelijaa. 

Help desk toiminto toimii kokonaan työharjoittelijoiden avulla. 
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5.2  Benchmarking 

 

Benchmarking tehtiin Suomalaisten korkeanasteenoppilaitosten välillä. Vertailuun valittiin 

yliopistoja ja ammattikorkeakouluja eri puolilta Suomea. Vertailussa keskityttiin julkisiin Help 

desk -sivustoihin, niiden varsinaiseen sisältöön ja tarjoamiin palveluihin. Benchmarkingista 

kävi ilmi, että jotkut oppilaitokset ovat siirtäneet kaikki tietohallintoon liittyvät sivustonsa 

Intranetiin. Autentikoinnin vaativan Intran hyödyntäminen tiedottamisessa on monilta osin 

ymmärrettävää. Osaltaan järjestelmistä tiedottaminen ja ohjeistaminen liittyvät tietoturva 

asioihin ja toisaalta rajan vetämiseen talon sisäisten asioiden tiedottamisesta julkisesti. 

 

Oppilaitosten välisten julkistensivustojen välillä voidaan havaita benchmarkingin perusteella 

kohtuullisen paljon yhteneväisyyksiä. Kaikilta vertailuun valituilta oppilaitoksilta, joilla on 

edelleen julkiset sivustot, voidaan löytää seuraavat asiat: tietoverkon käyttösäännöt, tunnus-

ten aktivointi, oppaita yleisten ongelmatilanteiden varalta ja yhteystiedot. Sen sijaan kaikilta 

sivuilta ei voida löytää esim. uutisointia tai palautteenantoa. Toiminnallisuutta vertailun si-

vustoilta löytyi useimmilta oppilaitoksilta tukipyyntölomakkeena. Usein kysytyt kysymykset 

löytyvät muutamilta vertailun oppilaitoksilta. Erityisesti Metropolian usein kysytyt kysymyk-

set-lista vaikuttaa erittäin toimivalta. Lista löytyy heti aloitussivulta ja muistuttaa normaalia 

pikalinkkilistaa. Oppilaitoksen järjestelmäratkaisu on muullakin tavalla mielenkiintoinen. Si-

vustot on toteutettu wiki–alustalla, jonka ansiosta sivuilta löytyy erilaisia hyödyllisiä toiminto-

ja. Muut vertailun sivustot on toteutettu joko html–pohjaisena sivustona tai osana julkaisujär-

jestelmää. Pelkkää sisältöä ajatellen Laurean IT-infon julkinen sivusto vastaa hyvin pitkälle 

muiden oppilaitoksien help desk -sivustoja. Suurin hyöty benchmarkingista saavutettiin löytä-

mällä uusia tiedonesitystapoja ja ulkoasuun liittyviä asioita.  

 

5.3  Kyselyä edeltävä haastattelu  

 

Haastattelin kyselyä silmälläpitäen Laurean IT-palveluiden silloista esimiestä Timo Leipoldia. 

Haastattelun tavoite oli saada tietoa ja näkemyksiä kyselyn kysymyksistä ja suunnittelusta. 

Haastattelu käytiin Tikkurilan toimipisteen IT-palvelut -huoneessa. Keskustelua jatkettiin var-

sinaisen haastattelun jälkeen sähköpostilla ja muutamilla puheluilla. Haastattelu oli vapaa-

muotoinen eikä sitä varten tehty erityistä kysymyslistaa. Sen aikana vertailimme eri oppilai-

tosten ATK-tuki sivustoja ja mietimme näiden pohjalta tulevan sivuston kannalta katsoen 

hyödyllisiä toimintoja ja käytäntöjä. Esim. muutaman oppilaitokset IT–osastot merkitsevät 

linkit siten, että kirjautumiseen vaadittavien linkkien edessä on tietty symboli, josta käyttäjä 

voi päätellä toiminnon vaativan käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tämän lisäksi tutustuimme jo 

IT-palveluille toteutettuihin T&K projekteihin ja opinnäytteisiin, jotka liittyivät projektiim-

me. Kyselyä varten käytiin myös keskustelua muiden vakituiseen ja määräaikaiseen henkilös-
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töön kuuluvien kanssa. Sivustojen vertailun, keskustelujen ja benchmarkingin pohjalta suun-

nittelimme kyselyä varten tarvittavat kysymykset.   

 

5.4 Laurean IT-palveluiden sisäinen kysely 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mitä asioita help deskistä ja lähituesta kysytään useimmi-

ten. Toinen tavoite oli kartoittaa minkälaisia näkemyksiä IT-palveluiden vakituisella henkilö-

kunnalla (asiantuntijat) ja assistenteilla (harjoittelijat) on tämän hetkisistä julkisista sivus-

toista. Tämän pohjalta voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, eroavatko vakituisen ja 

määräaikaisen henkilökunnan näkemykset sivustoista ja miksi. 

 

Sisäisessä kyselyssä on tiettyjä etuja verrattuna julkiseen kyselyyn. Kyselyn pohjalta voidaan 

päätellä, mitä asioita kysytään yleisimmin help deskistä ja lähituesta. Tietojen pohjalta voi-

daan kartoittaa, mitä muutoksia uusille julkisille sivuille tarvitaan, jotta käyttäjät voisivat 

löytää tarvitsemiaan vastauksia mahdollisimman nopeasti ja helposti. 

 

Kyselyssä oli kolme osa-aluetta. Henkilötietoihin liittyvät kysymykset, sivuston sijaintiin, 

osoitteeseen ja tekniikkaan kohdistuvat kysymykset ja sisältöä koskevat kysymykset.  

Henkilöstö vastasi melko aktiivisesti kyselyyn. Viikon aikana kyselyyn vastasi 16 henkilöstä 11. 

Vastaus aktiivisuus oli lähes 70 prosenttia.  

 

Henkilöstö koki tärkeäksi sen, että tuleva IT-infon julkinen sivusto säilyisi omana sivustonaan. 

Sivuston tekniikka aiheutti enemmän hajontaa. Monille vastaajille riittäisi se, että sivusto säi-

lyisi edelleen yksinkertaisesti html-pohjaisena. Samalla kuitenkin toiminnallisuuksista tär-

keimpänä koettiin helppo päivitettävyys. Html ei osaltaan tue tätä vastausta parhaalla mah-

dollisella tavalla, sillä päivittäminen vaatii monissa tilanteissa useiden sivujen läpikäymistä. 

Sivuston ulkoasu on myös hankala toteuttaa html-tekniikalla siten, että se toimisi moitteetta 

useammissa selainvaihtoehdoissa. Sisältöä koskien kyselyyn vastanneet kannattivat yksimieli-

sesti FAQ:i(Frequently Asked Questions) perustamista. Tämä olisi erinomainen lisä uusille si-

vuille, sen avulla käyttäjät voisivat löytää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Kyselyn pohjalta 

suunnittelijoille ehdotettiin FAQ:in perustamista uusille julkisille sivustoille.  

 

Tiedottamista koskien kyselyyn vastanneet kokivat tärkeäksi suurempien uutisten tiedottami-

sen julkisilla sivuilla. Pienempien tiedotteiden ilmoittaminen julkisesti ei saanut yhtä suurta 

kannatusta.  

 

Muita kyselyssä ehdotettuja ominaisuuksia olivat keskustelufoorumi ja interaktiivinen avusta-

ja. Foorumin pitäminen julkisena on osaltaan riskialtista. Se vaatisi moderointia, joka olisi 
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pois jonkun työntekijän työajasta. IT-palveluiden tapauksessa keskustelufoorumi julkisilla si-

vustoilla ei vaikuta järkevältä.  

 

Interaktiivinen avustaja olisi mielenkiintoinen ja jossain mielessä innovatiivinen ratkaisu. 

Avustajan ideana oli, että käyttäjältä kysyttäisiin kuvausta ongelmasta. Ongelma listautuisi 

kategorioiden mukaan, ja ratkaisuvaihtoehdot ilmaantuisivat kysymysten perusteella. Ominai-

suus voisi olla osa sivustoa muullakin tavalla. Esim. useimmin kysytyt kysymykset saataisiin 

listattua sivuille sen mukaan, miten usein käyttäjät niitä katsovat. Näin tärkeimpien vastaus-

ten lista eläisi aina sen mukaan, miten usein mitäkin vastausta on haettu. Ongelmaksi voisi 

muodostua vastausten ylläpitäminen. Vastaukset ongelmatilanteisiin pitäisi tarkastaa aika-

ajoin, jotta voitaisiin varmistua niiden paikkansapitävyydestä.  

 

Kysely antoi kohtuullisen hyvin tietoa siitä, mitä uusilla julkisilla sivuilla tulisi olla ylläpidon 

mielestä. Tietoa voidaan hyödyntää projektin toteutusvaiheessa. 

 

5.5 Järjestelmävaihtoehtojen punnitseminen 

 

Järjestelmävaihtoehtojen kartoittamisen jälkeen vertailin eri järjestelmien tarjoamia mah-

dollisuuksia. Kyselyn perusteella vaihtoehtoina olivat jatkaminen html-sivustolla, jokin ilmai-

nen julkaisujärjestelmä ja SharePoint Services 3.0. Järjestelmät eroavat toisistaan käyttöliit-

tymiltään ja toteutustavaltaan suuresti. Html tarjoaisi yksinkertaisen tavan luoda uudet sivus-

tot, mutta tämän avulla nykyisten järjestelmien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei olisi 

mahdollista. Julkaisujärjestelmä tarjoaisi helppoa päivitettävyyttä, muttei vastaisi työryhmä-

ominaisuuksiltaan kaikkia osaston tarpeita.  

 

 

Kaavio 1: Vaihtoehtojen vertailutaulukko.(27.1.2008) 
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Järjestelmien vertailutaulukko osoittaa, ettei SharePoint Services 3.0:n ja ilmaisen julkaisu-

järjestelmä Joomla!:n erot ole kovin suuria. Etenkin julkisilta ominaisuuksilta järjestelmät 

ovat hyvin samanlaisia ja kummallakin alustalla saataisiin toteutettua halutut ominaisuudet 

julkiselle sivustolle. Tärkeänä ominaisuutena pidetty autentikointi Laurean järjestelmistä on-

nistuu kummallakin järjestelmällä, kuitenkin vain SharePoint Services pystyy tunnistamaan 

käyttäjän kirjautumisen suoraan Laurean verkon koneelta ilman lisäkirjautumisia.  

 

Työryhmäominaisuuksien vertailussa järjestelmien välille syntyy eroja. Joomla! ei ole ensisi-

jaisesti tarkoitettu työryhmientarpeita varten, joten jotkut tarvittavista ominaisuuksista eivät 

ole toteutettavissa suoraan järjestelmän valmiilla ominaisuuksilla. SharePoint mahdollistaa 

sivusto–rakenteen toteuttamisen. Sivustorakenne pitää järjestelmän yhtenä kokonaisuutena, 

vaikkakin sivut ovat erillisiä tiloja. Rakenteen ansiosta sivuille voidaan määrittää eri oikeuksia 

sen mukaan kun halutaan. Laurean IT-palveluiden osalta IT-Infon sivustot olisivat avoimet kai-

kille, kun taas IT-Intraan vaadittaisiin erityisoikeudet. Lisäksi SharePoint Services ei toisi lisä-

kustannuksia IT-palveluille oppilaitoksen lisenssisopimusten johdosta. Nämä seikat osaltaan 

puoltavat sitä, että järkevin järjestelmäalusta sisäisen Intran ja julkisten sivustojen alustaksi 

olisi Microsoft SharePoint Services 3.0. Selvityksen päätelmänä ehdotetaan, että tuleva jär-

jestelmäalusta IT-infon julkisille ja osaston sisäisille sivustoille olisi SharePoint Services 3.0. 

 

5.6 Viestintäkanavien analysointi 

 

Laureassa on käytössä useita eri viestintäkanavia. Kanavat ovat digitaalisia ja konkreettisia. 

Digitaalisia järjestelmiä ovat mm. Laurean julkinen sivusto ja Intra. Painotuotteiden muodos-

sa Laurea käyttää viestintäkanavinaan eri julkaisuja, esim. Laurea facta. Näiden lisäksi IT-

palveluilla on käytössään omia järjestelmiä, jotka soveltuvat erimuotoiseen sisäiseen tiedot-

tamiseen. IT-Infon sivusto soveltuu hyvin julkiseen tiedottamiseen ja dokumenttien jakami-

seen. Toisaalta sivuston tiedonjakamista ei ole voitu rajoittaa, joten se ei sovellu sisäiseen 

tiedotukseen. IT-Intra on viestintäkanavana rajattu IT-palveluiden sisäiseen käyttöön. Tietoa 

voidaan jakaa helposti ja reaaliajassa SharePoint järjestelmän avulla. Vanha järjestelmä ei 

kuitenkaan sovellu julkiseen tiedottamiseen. Sähköpostia voidaan hyödyntää sisäisessä tiedot-

tamisessa. Sähköposti ei sovellu erityisen hyvin dokumenttien jakamiseen, johtuen sähköpos-

tilaatikoiden koosta ja yleensä sähköpostin luonteesta. Viesteillä voidaan tavoittaa käyttäjät 

helpommin kuin julkisilla sivuilla, mutta tiedotteet saattavat hukkua helposti, jos viestinsaa-

nut henkilö saa paljon postia päivittäin. Painotuotteita voidaan jakaa julkisesti. Niiden avulla 

voidaan jakaa tietoa ja viestintämateriaalia. Painotuotteet eivät sovellu kiireelliseen tiedot-

tamiseen, eivätkä ne ole erityisen kustannustehokkaita. Viestintäkanavien välistä eroa voi-

daan kaventaa kehittämällä uutta järjestelmää, joka mahdollistaa julkisen ja sisäisen tiedot-

tamisen. (Leino & Elers 2007)  
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5.7 Uuden järjestelmäkokonaisuuden suunnittelu 

 

Järjestelmän sivustorakenne suunniteltiin yhdessä IT-palveluiden suunnittelijoiden kanssa. 

Suunnitteluvaiheessa järjestelmää kuvattiin erilaisilla rakennekuvilla, joissa yhdistyivät eri 

elementit, esim. osiot ja niiden oikeustasot. Näin uusi kokonaisuus saatiin havainnollisesti 

visuaaliseen muotoon. Kokonaisuuden esittäminen hierarkiakaaviolla on tehokas ja antaa no-

peasti kuvan siitä, millainen kokonaisuudesta on muodostumassa. Suunnittelupalaverissa kä-

vimme läpi luotuja malleja ja keskustelimme niiden pohjalta projektin etenemisvaiheista. 

 

Wiki
Tietopankki

IT-Info
Intra

IT-Palvelut
Intra

Projekti ym. Osio

intra.laurea.fi

WWW

www.Laurea.fi It-info.laurea.fi

Laurean tiedotushierarkia

Julkinen 
kaikille avoin

Rajattu pääsy 
Laurean käyttäjät

Rajattu pääsy
IT-Palvelut

Rajattu pääsy
Projektikohtaiset 
oikeudet

 

Kaavio 2: Laurean tiedotushierarkia.(IT-Palvelut 4.3.2009) 

 

Pyramidi edustaa Laurean hierarkiatiedotusmallia. Kaaviosta voidaan havaita eri järjestelmiä 

ja niiden osioita. Kaavio kuvailee havainnollisesti myös oikeuksien määräytymistä järjestelmi-

en mukaan. Ylimmälle tasolle (julkiset sivustot) on pääsy kaikilla käyttäjillä, kun taas toisesta 

tasosta eteenpäin käyttäjien oikeudet on rajoitettu laurealaisiin, IT-palveluihin ja edelleen 

rajoitetumpiin tiloihin. Laurean julkiset sivustot ja Intra toimivat omilla järjestelmäalustoil-

laan, kun taas IT-palveluiden sivustorakenne on toteutettu SharePoint Services 3.0:lla. Kaikki 

kuvassa esitetyt järjestelmät ovat yhteyksissä jo olemassa oleviin järjestelmiin, jonka ansios-

ta järjestelmissä voidaan hyödyntää olemassa olevia tunnuksia. Opinnäytteeni sijoittuu IT-

infon sivuihin ja IT-palveluiden yhteiseen Intraan.  



      22 
 
 
 

SharePoint Servicesin sivustorakenne voidaan toteuttaa eri tavoilla. Rakenne voi olla hierarki-

nen, jolloin sivuston osoite riippuen oikeustasoista olisi julkiselle osiolle it-sivusto.yritys.fi, 

suljetulle alueelle it-sivusto.yritys.fi/intra jne. Rakenteeseen voidaan luoda poikkeavasti si-

vustokokonaisuus joka sisältää useita sivuja. Tällöin osoite muodostuisi seuraavasti it-

sivusto.yritys.fi/intra/projektit/projektin_nimi. Oikeudet voidaan periyttää ylemmältä tasol-

ta tai määrittää erikseen projektiin kuuluvien henkilöille, vaikka sivusto sijaitsee hierarkiassa 

alemmalla tasolla kuin julkiset sivut tai Intra.  

 

IT-info
Nettiivut

Wiki
Tietopankki

IT-Info
Intra

IT-Palvelut
Intra

Projekti ym. osio

Kaikilla pääsy

Assareiden & 
asiantuntijoiden 
yhteinen osio

Asiantuntioiden
oma osio

itp.laurea.fi

itp.laurea.fi/wiki
itp.laurea.fi/it-info

 

Kaavio 3: Laurean SharePoint -järjestelmäkaavio.(IT-Palvelut 4.3.2009) 

 

SharePoint kaaviosta voidaan havaita järjestelmäkaavion lisäksi osoitteidenmuodostusta kos-

kevia määrityksiä. Projektiosiolle ei tarvitse määrittää kiinteää sivustomäärää sivustoja voi-

daan luoda tarpeen mukaan. SharePointin suurimpia etuja ovat monipuolisuus ja laajennetta-

vuus. Rakenteiden muokattavuuden ansiosta järjestelmä soveltuu hyvin suurempienkin yritys-

ten tarpeisiin. 

 

5.8 IT-Infon vanhojen julkisten sivujen analysointi 

 

Sivuston toteutus lähti liikkeelle vanhojen sivustojen sisällön ja rakenteen tutkimisesta. IT-

Infon sivustot koostuvat kehyksistä (Frames). Kehykset on jaettu kahteen osaan, navigointi-

palkkiin vasemmassa reunassa ja asiaruutuun oikeassa reunassa. Näiden lisäksi sivuston ylälai-
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taan on määritelty oma kehys (Frame), jossa on Laurean ja IT-Infon logot ja oikeassa reunassa 

yhteystiedot. Värimaailmaltaan sivusto muistuttaa Laurean vanhaa julkisivua.  Sivustot ovat 

puhtaasti html-pohjaiset, joten ne eivät vaadi palvelintekniikalta suuria, mutta päivittäminen 

vaatii html-tuntemusta.  

 

 

Kuva 1: IT-Infon vanha html sivusto. (Jukka Hussi 4.4.2009) 

 

Oikean reunan navigointilinkit toimivat vakionavigointina. Etusivulla käyttäjälle aukeaa näky-

mä viimeisimmistä IT-uutisista, tiedotteista ja salasanan vaihdosta. Etusivun päivittäminen on 

melko työlästä. Kun uutisia siirretään pois etusivujen tuoreimmista uutisista, joutuu sivustoja 

päivittävä henkilö muokkaamaan etusivua ja uutissivua. Sama tapahtuu myös tiedotteiden 

päivittämisessä. Uutiset on jaettu pienempiin yleisuutisiin, esim. käyttökatkokset, poikkeus 

aukioloajat ja suurempiin tiedotteisiin, jotka sisältävät tietoa esim. järjestelmämuutoksista. 

 

Harhaanjohtavasti ohjeet-osion alla on ohje ”salasanan vaihto ja tunnusten aktivointi” -lisäksi 

toinen ohje salasanan vaihtoa varten. Ohjeessa on kerrottu selkeästi käyttäjätunnuksista ja 

siitä kenen käyttöön ne on tarkoitettu. Tämän lisäksi ohjeessa on annettu hyviä vinkkejä eri 

salasanavariaatioista. Ohje olisi huomattavasti paremmin esillä salasananvaihtosivun alla.  

 

 

Kuva 2: IT-Infon ohjeet. (Jukka Hussi 4.3.2009) 
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Salasananvaihtosivulta löytyvät nopeasti linkit yleisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin, mutta 

hyödyllisiä ohjeita pitäisi korostaa paremmin. Tämä voitaisiin tehdä esim. muuttamalla sivun 

rakennetta tai korostamalla linkkejä eri väreillä ja fonttityyleillä. Kokonaisuutena sivuston 

sisältö on melko suppea, tämä johtuu siitä, että Laurean tiedotusta on pyritty siirtämään yhä 

enemmän Intraan. Tuleva julkinen IT-sivusto ei tule alkuun tarjoamaan yksityiskohtaisia oh-

jeita suurimpaan osaan järjestelmistä. Sivustojen päätehtävä on toimia Laurean IT-palvelui-

den yhtenä viestintäkanavana ja salasanan aktivoinnin sivuna. Useampien viestintäkanavien 

perustaminen ei ole käyttäjien kannalta hyvä vaihtoehto. Toisaalta IT-infon sivustoilla on laa-

jempi kohderyhmä, kuin Laurean Intralla. Tämä johtuu osaksi Intran vaatimasta autentikoin-

nista.  

 

5.9 IT-Infon uusien julkistensivustojen toteutus 

 

Analysoinnin tuloksena sain hyödyllistä tietoa sivustojen sisällöstä ja joitakin uusia ideoita 

tulevaa sivustoa ajatellen. Vanhan sivuston etusivu koostuu pienemmistä uutisista, laajem-

mista järjestelmämuutoksista ja salasananvaihtolinkistä. Etusivu on keskeinen tiedonlähde 

käyttäjille ja siitä tulisi käydä ilmi sivuston tarkoitus. Toisaalta etusivua ei tulisi hukuttaa lii-

kaan informaatiomäärään. SharePointin ilmoituslista toimii erinomaisesti uutistenjakovälinee-

nä. Listaa on helppo päivittää, ylläpidon ei tarvitse muokata useita dokumentteja lisätäkseen 

sivuille uutisia. Uutisten lisäksi loin oikeaan reunaan tekstieditori web-partilla sarakkeen, jos-

ta käyttäjät voivat lukea lyhyesti sivuston tavoitteista ja help deskin yhteystiedot. Käyttäjien 

tiedonhakua ja navigointia on nopeutettu usein kysyttyä linkki listalla. Listaan on liitetty ky-

selystä ja haastatteluista ilmikäyneitä help deskistä usein kysyttyjä asioita. Uutena piirteenä 

käyttäjien on mahdollista halutessaan lisätä IT-infon uutiset oman selaimen RSS –syötteisiin. 

Syötteiden ansiosta käyttäjät pysyvät paremmin ajan tasalla mahdollisista käyttökatkoksista 

ja muista ongelmista. Seuraavassa lista IT-Infon uuden julkisensivuston listarakenteesta: 

 

 

Kaavio 4: Julkisen sivuston listat ja niiden kuvaukset.(24.3.2009) 

 

Sivustontieto jaetaan suurimmaksi osaksi wiki-pohjaisilla kirjastoilla. Listoja hyödynnetään 

lähinnä uutisoinnissa. Etusivun käyttöliittymää on pyritty selkeyttämään piilottamalla listojen 

ylimääräisiä työkalurivejä. 
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Kuva 3: Uuden julkisen sivuston etusivu. (Jukka Hussi 20.5.2009) 

 

Sivuston muu materiaali koostuu ohjeista, käyttösäännöistä ja käyttäjätunnuksiin liittyvistä 

asioista. Sivut on luotu wiki-kirjastoilla, joita muokataan julkaisujärjestelmien kaltaisella wy-

siwyg editorilla. Wiki-periaatteella toimivat sivut tallentavat muokkaushistorian palvelimelle, 

jonka ansiosta virhetilanteiden sattuessa sivuja voidaan palauttaa aiempiin versioihin. Histo-

riasta voidaan tarkastella sivustojen kehitystä ja sitä, kuka ja milloin sivuja on muokannut. 

 

 

Kuva 4: Wiki -sivujen historia ja palautus. (Jukka Hussi 20.5.2009) 

 

Wiki pohjaiset sivut soveltuvat erinomaisesti julkisten sivujen pohjaksi. Sivuja on helppo ja 

nopea muokata.  

 

Julkiselle sivustolle asetetut tavoitteet täyttyvät melko hyvin SharePoint Services 3.0 avulla. 

Projektissa luomani julkisen sivuston ulkoasu on ensimmäinen kehitysversio. Jatkossa sivustoa 

kehitetään edelleen käyttäjiä ja ylläpitoa paremmin palvelevaan muotoon.  
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5.10 Vanhan IT-Infon Intran analysointi 

 

IT-Infon Intran toteutusvaihe käynnistyi samaan tapaan kuin julkisten sivujen toteutus. Ana-

lysoin tarkasti sivustoilla olevaa materiaalia rakennetta. Koska sivustojen sisältömäärä on 

huomattavasti suurempi kuin julkisilla sivuilla, päädyin tekemään erilaisia malleja sivuston 

sisällönrakenteesta. Näiden pohjalta loin muutamia eri ehdotuksia tulevasta rakenteesta. 

 

Rakennekaavioissa huomioitiin ohjeiden sisältö ja nykyinen sijainti palvelimella. Ohjeiden si-

sältö ei vastannut aina ohjeen kategoriaa. Tarkka ohjeiden tutkiminen auttoi havaitsemaan 

epäjohdonmukaisuuksia dokumenttien jaottelussa. 

 

5.10.1 Vanhan IT-Intran etusivu 

 

IT-Intran nykyinen sivusto on toteutettu järjestelmän vanhemmalla 2.0 versiolla. Järjestelmä 

on tarkoitettu ensisijaisesti työryhmien tiedostojen, uutisten ja kalentereiden jakamiseen.  

Vanhan IT-Intran etusivu sisältää runsaasti tietoa. Sivulle on liitetty monia web-parteja, jotka 

listaavat eri listoilla olevaa tietoa. Näytetyt listat ovat ilmoitukset, ohjeet, bugi lista ja poik-

keamalista.  

 

 

Kuva 5: Vanhan IT-Intran etusivu ja listat. (Jukka Hussi 30.3.2009) 
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Sivuston kaikki listat löytyvät listojen oman osion alta (Lists). Etusivulle valitut web-partit 

ovat mielestäni hyödyllisiä, eikä niistä mikään ole turha. Keskeisimmät ja yleisimmin kaivatut 

asiat ovat Ilmoitukset, poikkeamalista ja bugi lista. Ohjeet lista on harhaanjohtavasti etusi-

vulla ja selkeyden vuoksi se pitäisi poistaa ja korvata ”Usein kaivatut” linkki listalla, johon 

tulisi muutamia avainlinkkejä IT-Intran sisälle. Näitä linkkejä voisivat olla mm. työvuorolista, 

IT-palveluiden yhteystiedot ja laitehuoltojen yhteystiedot.  

 

5.10.2 Dokumenttikansio rakenne 

 

Dokumenttikansioiden rakenne on kohtuullisen onnistunut. Ohjeet_manuaalit -kansion alla on 

runsaasti ohjeita ja koulutus dokumentteja. 

 

Kuva 6: Vanhan IT-Intran Ohje dokumentti kirjaston rakenne. (Jukka Hussi 30.3.2009) 

    

Kansiojärjestys ei ole erityisen selkeä. Kuvasta käy ilmi, että vanhan järjestelmän Oh-

je_dokumentit -kansio pitää sisällään kaikki IT-palveluiden ohjeet. Ohjeiden selkeämpi ryh-

mittely helpottaisi navigointia. Rakenne voisi koostua seuraavista kategorioista esim. laite, 

sovellus, www–palvelut ja koulutus. Näiden alle liitettäisiin kuhunkin kategoriaan kuuluvat 

ohjedokumentit. Tämän lisäksi ohjeet–osio kärsii myös siitä, että ohjeiden ja yhteystietojen 

raja on jossain määrin hämärtynyt. Laitehuollot kansion alta löytyy lista Laurealle laitteilta 

toimittavien yritysten yhteystiedoista. Laitehuoltodokumentissa on ohjeita siitä, milloin mi-

hinkin huoltoyhtiöön pitää ottaa yhteyttä ja mihin numeroon. Samankaltainen tilanne on myös 

matkapuhelimet-kansion alla. Käyttäjien kannalta selkein vaihtoehto olisi kerätä kaikki kon-
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takteihin liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Tiedot voidaan esittää erimuodoissa kuten esim. 

listana tai nykyiseen tapaan Word dokumenttina.   

 

Yleiset kansion alta löytyy tiedostoja koskien mm. työvuoroja, yhteystietoja, henkilöstöasioita 

ja apuohjelmia. Tiedostot ovat itsessään selkeitä ja antavat hyvää informaatiota. Kansioiden 

nimet eivät anna täysin oikeaa kuvaa niiden sisällöstä. Tieto voitaisiin kategorioida apuohjel-

miin, laitetietoihin ja varaosiin, yhteystietoihin ja henkilöstöasioihin. Lisäämällä oikopolkuja 

ja kategorioimalla tiedostoja selkeämpään järjestykseen voidaan helpottaa käyttäjien hake-

mien tietojen löytymistä. 

 

 

Kuva 7: Vanhan IT-Intran Yleiset dokumenttikirjaston rakenne. (Jukka Hussi 30.3.2009) 

 

Kuvassa näkyvä IT-Infon viikkoraportit on ollut käytössä vuonna 2006. Ideana on ollut listata 

tukipyyntöjen määrää ja viikon poikkeustilanteita. Ideana viikkoraportin luominen on hyvä, 

mutta raportin ajan tasalla pitäminen on hankalaa, koska viikonpäivinä on useita eri puhelin-

päivystäjiä. Vanha raportti ei sisällä tarkkaa tietoa help deskiin tulevista puheluista, vaan 

kertoo lähinnä yhteydenotto määristä ja viikon suurimmista tapahtumista. Toisaalta jos ra-

portteja kerätään ja kehitetään edelleen, niistä voitaisiin saada tietoa siitä, mitkä ongelmat 

uusiutuvat yhä uudelleen. Raporttien analysointi on haastavaa ja selkeiden parannusehdotus-

ten tekeminen niiden pohjalta on vaikeaa. Näiden perusteella viikkoraporttien luominen ei 

kuulosta kovin perustellulta ratkaisulta.  

 

Vanhan IT-Intran henkilökohtaisten kansioiden rakenne on ollut sekava. Kansioita on luotu sitä 

mukaan kun uusia assistentteja on aloittanut. Kansioilla ei ole nimeämiskäytäntöä, joten nii-
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den nimet vaihtelevat suuresti. Kansiot on sijoitettu dokumenttikirjaston juureen, joka han-

kaloittaa ohjeiden, yleisten ja muiden dokumenttien löytymistä hierarkianäkymässä. 

 

 

Kuva 8: Vanha henkilökohtaisten kansioiden rakenne.(Jukka Hussi 28.4.2009) 

 

5.10.3 Listarakenne 

 

Vanhan IT-Intran listat koostuvat tiedote, kalenteri, linkit, tehtävät ja ongelmat tyyppien lis-

toista. Listantyyppi määrittelee millaista tietoa siihen tallennetaan. Listatyyppi vaikuttaa 

myös sen luonteeseen ja ominaisuuksiin. Esim. tiedotelistoille lisätään tekstiä, otsikko ja 

mahdollinen voimassaolokelpoisuus, kun taas linkkityypinlista sisältää halutun osoitteen ja sen 

nimen. Listojen avulla voidaan luoda tehokas kokonaisuus monien erityyppisten tietojen tal-

lentamiseen. Seuraavassa vanhan IT-Intran listarakenne ja kuvaus jokaisesta listasta: 

 

 

Kaavio 5: Sisäisen sivuston listat ja niiden kuvaukset.(24.3.2009) 
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Listarakenne on onnistunut vanhassa järjestelmässä hyvin. Listoja on sopiva määrä ja niiden 

luonteet ovat riittävän erilaisia. Suurin ongelma on käyttäjien puolella. Listat ovat tehokkai-

ta, mutta niiden potentiaalia ei hyödynnetä täysin. Ainoa kyseenalainen lista on ohjeet. Lis-

tan sekoittaa helposti jo olemassa olevaan ohjeet_manuaalit dokumenttikansioon, joten nämä 

kaksi aluetta tulisi selkeästi yhdistää. Ohje lista voidaan sulauttaa ohjeet_manuaalit doku-

menttikansioon web-partin avulla. Tällöin käyttäjät voivat hakea kaikki ohjeet yhdestä pai-

kasta. Toinen mahdollinen sulauttaminen olisi kaikkien yhteystietojen tuominen yhden linkin 

alle. Kontaktilista on helpommin hallittavissa kuin Word -pohjainen dokumentti, lisäksi Share-

Pointin yhteystietoja voidaan hyödyntää Outlook 2007 kanssa.  

 

5.11 Uuden IT-Intran toteutus 

 

Tarkan analysoinnin ja rakennekaavioiden jälkeen aloitin uuden Intra-sivuston luomisen. Van-

hojen sivujen suuri informaatiomäärä osoittautui haastavaksi hahmottaa. Rakennekaavioiden 

luonti helpotti huomattavasti lähestyttäessä uutta kokonaisuutta.  

 

Uuden Intran etusivu on keskeinen tiedonlähde assistenteille ja ylläpitäjille. Etusivulta voi-

daan löytää nopeasti tärkeät uutiset, viimeisimmät ongelmat ja hyödylliset linkit. Muokkasin 

poikkeamalistaa siten, että tarpeelliset tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä. Vanhan listan 

yhtenä ongelmana oli, ettei tietojen esitykseen oltu määritelty erityisiä sääntöjä. Tämä johti 

siihen, että assistentit ja ylläpitäjät lisäsivät poikkeamanotsikoita ja kuvauksia parhaaksi nä-

kemällään tavalla. Uutta listaa on muutettu tätä ongelmaa silmälläpitäen. Listan tietoihin 

kuuluu ongelman havaitsemisajankohta ja korjaantumisajankohta. Uutta poikkeamailmoitusta 

luotaessa tarpeelliset tiedot tulevat lisätyksi ja tieto pysyy selkeänä. Listaa varten on luotu 

erillinen näkymä, josta käy ilmi tarkemmat tiedot. Käyttäjä voi tarkastella suppeampaa listaa 

etusivulta ja laajennettua listaa listanäkymästä.  

 

 

Kuva 9: Poikkeamalistan laajennettu näkymä.(Jukka Hussi 27.04.2009) 

 

Tiedotelista, tiedossa olevat ongelmat ja oikopolut on luotu peruslistatyökaluilla, eikä niitä 

ole mukautettu, koska ne palvelevat tarpeitaan hyvin sellaisenaan. Linkkilistaa varten loin 
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omat kategoriat erityyppisiä linkkejä varten. Linkit on kategorioitu lomakkeisiin, laurean ylei-

siin palveluihin, IT-palveluiden sisäisiin palveluihin ja muihin hyödyllisiin linkkeihin. Linkkien 

kategorioiminen pitää ne hallittavammassa järjestyksessä ja auttaa käyttäjiä hakemaan tar-

peelliset linkit nopeammin. Lomakkeisiin on tuotu käyttäjien käyttämiä yleisiä lomakkeita, 

esim. roolipostilaatikonhakemus ja muiden IT-tuotteiden tilaaminen. Linkkilista on luotu si-

ten, että palvelunnimi ja kuvaus näkyvät omalla rivillään ja palvelun osoite on omassa kentäs-

sään. Tämä helpottaa linkkien kopioimista. 

 

 

Kuva 10: Linkkien kategoriat.(Jukka Hussi 28.4.2009) 

 

Sisäisten palveluiden listalla on vain sellaisia linkkejä joita IT-palvelu käyttää omissa tarpeis-

saan, tämä erottaa sen yleisten palveluiden linkeistä. 

 

 

Kuva 11: Esimerkki linkeistä.(Jukka Hussi 28.4.2009) 

 

Suunnittelin uuteen järjestelmään yhden kokonaan uuden toiminnon. Toiminto hyödyntää lo-

makekirjastoa. Lomakekirjasto vaatii Microsoft-yhteensopivan lomakeohjelman. Idea on do-

kumentoida koneiden asennukset. Ennen uutta ominaisuutta koneiden asennustendokumen-

tointi on ollut minimaalista ja tämä johti siihen, etteivät ylläpitäjät pysyneet aina perillä sii-

tä, mitä ohjelmia on asennettu mihinkin luokkaan tai koneeseen. Uusi toiminto mahdollistaa 

koneenasennuksen suoraan lomakepohjaa hyödyntäen. Lomakepohjaan on liitetty lähes kaik-

kien asennuspakettiensijainnit ylläpidon palvelimilla, joka helpottaa tiettyjen harvemmin 

asennettavien ohjelmien löytymistä. Asennusten dokumentointia voidaan hyödyntää useissa 

tilanteissa, esim. kiireen vuoksi ylläpitäjät eivät aina ehdi asentaa koko konetta uudelleen, 

vaan saattavat joutua turvautumaan vanhempaan asennukseen. Näin voidaan varmistua siitä, 
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että haluttu koneen asennus sisältää tarvittavat ohjelmat, eikä odottamattomia tilanteita 

pääse syntymään niin helposti. Monissa tapauksissa asennuksien versioilla on suuri merkitys ja 

dokumentoinnilla varmistutaan siitä, että oikea versio asennetaan uuteen asennukseen. Hen-

kilökunnan koneissa dokumentointi voi olla käyttäjäkohtaista, jolloin tiedetään tarkkaan mitä 

mahdollisia erityis-sovelluksia käyttäjällä on käytössä. Tiedot pysyvät parhaiten tallessa jos 

ne lajitellaan toimipistekohtaisesti. Toteutettu lomake pohjautuu ylläpidossa käytössä ole-

vaan koneen asennus check-listiin, joka on alun perin Word-pohjainen dokumentti. SharePoint 

dokumenttikirjastoon voidaan ajaa luoduista lomakkeista tarpeellisimmiksi koetut kentät suo-

raan, niin ettei dokumentteja tarvitse avata lomake-editorissa. Lomakkeet voidaan tuoda jär-

jestelmään joko tallentamalla suoraan, tai tuomalla tiedostoja samaan tapaan kuin sähköpos-

tin liitteissä. Kaikki tallennetut lomakkeet perustuvat yhteen lomakemalliin, josta täytetyt 

lomakkeet saavat tietonsa. Lomakemallia voidaan muokata sitä mukaan kun ohjelmia päivite-

tään ja malliin lisätään tiedot uusista versioista. Jatkokehitysmahdollisuutena olisi linkin li-

sääminen lomakekirjastoon aina uutta konetta asennettaessa, näin asennuslomakkeisiin olisi 

helpompi päästä. Linkki voitaisiin tuoda asennukseen Active Directoryn kautta.  

 

Henkilökohtaisten kansioiden osalta muutin kansioiden luomista siten, että uusien assistentti-

en kansiot luodaan aina vuosikohtaisesti. Tämä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Vuo-

sikohtainen kansiorakenne pitää myös siistimisen helpompana. Vanhimpia kansioita voidaan 

havaita helpommin ja ylläpitäminen on tältäkin osin helpompaa. 

 

Intran tietomäärä on jatkossakin laaja ja tämän vuoksi hakutoiminto on yleisessä käytössä. 

Oletuksena SharePoint Services ei indeksoi dokumenttien sisällä olevaa tietoa. Tiedonhakua 

voidaan nopeuttaa aktivoimalla indeksointitoiminto palvelimelta. Intrassa toiminto on hyödyl-

linen käyttäjien kannalta ja tämän vuoksi indeksointitoiminto aktivointiin Intran sivuilla.  

 

Loin IT-Intran yhteyteen uuden alasivun, jonka tarkoitus on toimia wiki-pohjaisena ratkaisu-

tietopankkina assistenteille ja joissain määrin ylläpitäjille. Sivuston nimeksi muodostui IT-

Ratkaisutietopankit. Tietopankki toimii wiki-kirjastoilla. Kirjastoihin lisätään artikkeleja ja 

ongelmanratkaisuja liittyen kaikkiin Laureassa käytössä oleviin järjestelmiin. Jaottelin sivus-

ton kahteen osaa, tieto-osioon ja ongelmat ja ratkaisut -osioon. Tieto-osion tarkoitus on koo-

ta artikkeleja esim. järjestelmistä ja ohjelmista. Osiosta uudet assistentit voivat käydä luke-

massa tietoa esim. Winhasta, optimasta ja exchangesta. Artikkeleja voidaan muokata sitä 

mukaan kun järjestelmät muuttuvat ja päivittyvät. Tieto-osio tarjoaa erinomaiset mahdolli-

suudet assistenteille kehittää tietouttaan Laurean järjestelmistä omalla ajallaan.  

 

Ongelmat ja ratkaisut -osio toimii ratkaisutietopankkina, johon listataan mahdollisia ongel-

mia, joita saattaa esiintyä mm. asennuksissa ja ohjelmissa. Ongelmien muuttuessa pankkia 

voidaan päivittää kun saadaan uutta tietoa jotakin ongelmaa koskien.  
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Kuva 12: Ratkaisutietopankkien etusivu. (Jukka Hussi 20.5.2009) 

 

Sivusto toimii wiki-periaatteella, johon käyttäjät voivat tuoda uusia artikkeleita ja muokata 

vanhoja jos niissä havaitaan virheitä. Oman projektiosioni puitteissa tehtäviini ei kuulunut 

sisällön tuottaminen tietopankkeihin. Tietoa aletaan kerätä, kun uusi järjestelmän otetaan 

virallisesti käyttöön. 

 

5.12 Uuden järjestelmän kehitys ja esittely seminaari 

 

Uusi järjestelmä esiteltiin koko Laurean IT-palveluiden töissä olevalle vakituiselle henkilökun-

nalle palaverissa Tikkurilan hallinnon neuvotteluhuoneessa 13.5.2009. Seminaarin tarkoitus oli 

esitellä toteutusvaiheen loppupuolella oleva järjestelmäkokonaisuus. Esityksen päätteeksi 

henkilökunta kommentoi vapaasti uutta järjestelmää. Kerroin esityksessä uuden kokonaisuu-

den ominaisuuksista ja uusista mahdollisuuksista. Perustelin toteuttamani ominaisuudet ja 

ratkaisut esittelyn yhteydessä. Uusi järjestelmä otettiin hyvin vastaan ja se sai kiitosta selke-

ästä ulkoasustaan. Järjestelmän julkisen osion sisältö päätettiin jättää suppeammaksi, kunnes 

uusia viestintäsuuntauksia on pohdittu yleensä Laureassa. Uusi lomakekirjastojärjestelmä he-

rätti mielenkiintoa ja kannatusta asennuksia helpottavana ja dokumentointia lisäävänä toi-

mintona. Keskustelimme vielä hakutoimintojen hyödyntämisestä listauksissa. SharePoint an-

taa mahdollisuuden luoda samankaltaisia kyselyitä kuin tietokannat, joiden avulla yhtä listaa 
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voitaisiin hyödyntää useampien listojen pohjana suodattamalla tarpeettomat rivit pois käyttä-

jän näkymästä. Tämä osaltaan optimoisi listoja ja selkeyttäisi rakennetta. Sain lisäksi muuta-

mia hyviä kehitysehdotuksia dokumenttien kategoriointiin. Kokonaisuudessa järjestelmää pi-

dettiin lähes julkaisuvalmiina. Palaveri oli kannustava ja antoi lisämotivaatiota parantaa edel-

leen uutta kokonaisuutta. Toteutin kehitysehdotukset jotka sain seminaarista. Palvelu otetaan 

käyttöön kesällä 2009.  

 

6 Kehitysehdotukset 

 

Vanhojen julkisten sivustojen ongelmana on ollut se, etteivät kaikki linkit tai tiedot olleet 

aina ajan tasalla. Intran tieto kärsi myös jossain määrin ongelmasta. Ongelma voitaisiin korja-

ta laatimalla sivustoille ylläpitosuunnitelma. Suunnitelma voisi olla seuraavanlainen: 

 

Julkinen osio 

 Sivuston kaikki sivut silmäillään läpi ja korjataan muutoksia vaativat kohdat 4kk vä-

lein. Tähän sisältyy linkkien toimivuuden tarkistus. 

 Suurempien muutosten tapahtuessa muokkaukset sivustoille tehdään nopeasti. Sivus-

toa päivittävälle henkilölle tulisi ilmoittaa esim. järjestelmämuutoksista ja huoltokat-

koksista, jotta uutisointi tavoittaisi mahdollisimman nopeasti käyttäjät. 

 Käyttäjiltä tulleet virheilmoitukset tulisi arvioida ja korjata tarpeen mukaan nopeasti.  

 

Sisäinen osio 

 Koko sivuston sisältö tulisi dokumentteineen ja linkkeineen käydä läpi 6kk välein. Ha-

vaitut virheet tulisi korjata sisällön tärkeyden mukaan. 

 Suurempien muutosten tapahtuessa, dokumentit ja listat tulisi päivittää mahdolli-

simman nopeasti. 

 Käyttäjien havaitessa virheitä, heidän tulisi ilmoittaa niistä Help Deskin esimiehelle, 

joka hoitaa dokumenttien ja sisällön korjausta eteenpäin. 

(Korpela & Linjama 2005, 55) 

 

Toinen hyödyllinen kehitysmahdollisuus olisi virheilmoitusten tuominen poikkeamalistalle suo-

raan sähköpostista. SharePoint Services mahdollistaa sähköpostiin saapuneiden viestien tuo-

misen suoraan järjestelmässä oleville listoille. IT-palveluiden tapauksessa, järjestelmää var-

ten voitaisiin luoda oma virheilmoitus sähköpostilaatikko, johon tuotaisiin kaikki virheenha-

vaitsemisjärjestelmän (Nagios) lähettämät ilmoitukset. Tämän ansiosta ylläpidon ei tarvitsisi 

lisätä kaikkia ilmoituksia käsin, vaan toimintaa voitaisiin automatisoida. Automatisoinnin an-

siosta ilmoitukset olisivat aina ajan tasalla. 
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7 Yhteenveto 

 

Järjestelmän uusinta ja siirto uuteen kokonaisuuteen onnistui hyvin. Projekti eteni alkuvai-

heessa hitaasti, kun eri vaihtoehtoja punnittiin ja tutkimustietoa kerättiin. Kun testialusta 

saatiin toimintaa, projekti lähti etenemään nopeasti. Haastattelut, benchmarking ja kyselyt 

toimivat suunnitellulla tavalla tietopohjan keräämisessä ja antoivat tarvittavia näkökulmia 

uuden järjestelmän suunnittelussa. Sain lisäksi tukea ratkaisuihin valitsemastani kirjallisuu-

desta. Intran kehitykseen osallistui lähes koko IT-osasto, joka on tärkeä piirre, koska uusi ko-

konaisuus koskettaa kaikkia ylläpidossa työskenteleviä. Tietoa ja uusia ideoita pyrittiin ke-

räämään projektin loppumetreille asti. Projektissa kävi ilmi, että sovellettavaa tietoa aikai-

semmissa IT-palveluiden projekteissa oli runsaasti, eikä aika riittänyt kaikkien näiden läpi-

käymiseen. Luomani sivusto on ensimmäinen kehitysversio, joka tarjoaa IT-palveluille selkeän 

alustan ja erinomaiset jatkokehitys mahdollisuudet uusille tarpeellisille ominaisuuksille.    

 

SharePoint Services 3.0 soveltuu erinomaisesti työryhmien tiedon vaihtoon. Julkisten sivusto-

jen alustaksi järjestelmä sopii sellaiseen kohtuullisen hyvin. Järjestelmä antaa melko hyvät 

ulkoasumuotoilumahdollisuudet, mutta joissakin tapauksissa sivustoja halutaan todennäköi-

sesti muokata vieläkin laajemmin. SharePoint Service:iin on saatavana SharePoint designer, 

jonka avulla sivustoja voidaan muokata vapaasti tarpeiden mukaan. Designerillä toteutetut 

sivut eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia SharePointin omiin sivuihin.  

 

Järjestelmä on melko suosittu yritysten käytössä ja siitä on jatkojalostettu aivan omia doku-

mentinhallintajärjestelmiä. SharePoint Services 3.0 on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto 

etenkin sellaisille tahoille, jotka tarvitsevat työkalua työryhmien väliseen tiedostojen ja tie-

don jakamiseen. Järjestelmästä on saatavalla eri versioita riippuen dokumenttimääristä ja 

ominaisuuksien tarpeista. 

 

Projekti antoi itselleni näkemystä ja kokemusta työelämässä tapahtuvaan järjestelemän uu-

sintaan ja sen yhteydessä huomioitaviin asioihin. Opin uusia asioita järjestelmien suunnitte-

lemisesta ja toteuttamisesta. Erityisen haasteelliseksi koin kategorioiden luomisen dokument-

tien lajittelemista varten. Projektia vaikeuttivat IT-palveluissa tapahtuneet henkilöstövaih-

dokset, joiden takia projekti hieman viivästyi. Koin myös uusien ominaisuuksien ideoimisen 

melko haastavaksi, koska en aluksi tuntenut SharePointin tarjoamia mahdollisuuksia. En ollut 

juuri työskennellyt vanhan järjestelmän parissa, joten uuden käyttöliittymän ja ominaisuuksi-

en tutkiminen kesti jonkin aikaa. Järjestelmään sisäänpääsy onnistui itseopiskeluna hyvin. 

Laurean IT-palvelut on toimiva työyhteisö, joka on valmis antamaan ideoita ja tukemaan pro-

jektin ongelmatilanteissa. Tämä osaltaan auttoi itseäni projektin edetessä. Asiantuntijat an-

toivat halukkaasti ideoita ja kertoivat omista tarpeistaan uuden järjestelmän suhteen. Pro-

jektin edetessä koin erityisen tärkeäksi aktiivisen työyhteisön.   
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