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Intranet sites, meaning the internal sites of companies, have gained in popularity 

among companies, and more and more companies need their own intranet for the use-

ful benefits one provides. 
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1 Johdanto 

Intranetin suosio on kasvanut yritysten keskuudessa viime vuosien aikana ja muuttunut 

yhä hyödyllisemmäksi työvälineeksi työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Asiakas-

yritys tarvitsee intranetin käyttöönsä helpottaakseen yritystoimintaansa, sillä yrityksen 

aikaisempi intranetsivusto koostui monesta eri ohjelmistosta, joita ei voitu käyttää yh-

destä samasta paikasta. Niinpä yritys on asettanut tulevalle sivustolle tavoitteeksi, että 

sen sisältämät ominaisuudet ovat käytettävissä yhdestä paikasta käsin ja niiden tulee 

toimia kaikilla internettiin yhteydessä olevilla laitteilla paikasta riippumatta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada toteutettua intranet-sivustoratkaisu Tradentum 

Oy:lle käyttäen OwnCloud-tiedostonhallintajärjestelmää. Järjestelmään integroidaan 

yritykselle hyödyllisiä sovelluksia, jotka tehostavat työntekijöiden työntekoa ja paranta-

vat siten myös yrityksen tuottoa. Intranet tulee pääosin yrityksen myyntitiimiä varten, 

mutta myös muut työntekijät käyttävät järjestelmää tarpeen vaatiessa. Työ toteutetaan 

suunnitteluvaiheessa tehtävän intranet- strategiamallin avulla, jolloin sivustosta tulee 

juuri Tradentumin haluama kokonaisuus. 

 

Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, jossa käydään läpi intranetin hyötyjä, teemapohjais-

ta ulkoasusuunnittelua sekä intranet-strategiaa. Suunnitteluosuudessa kartoitetaan in-

tranetin tarpeita Tradentumin yhteyshenkilön kanssa ja työstetään kartoituksen pohjalta 

intranet-strategia. Intranetin toteutusosuudessa tehdään intranet konkreettisesti val-

miiksi suunnitellun strategian perusteella. 

 

1.1 Sanasto 

Beta-versio – Tarkoittaa sovelluksen testivaiheessa olevaa versiota, jossa saattaa ilmetä 

ongelmatilanteita. Ongelmatilanteita raportoidaan testaavien käyttäjien toimesta vikojen 

ilmetessä ja sovelluskehittäjät pyrkivät korjaamaan ongelmat seuraavaan toimivaan ver-

sioon. 

 

Järjestelmä – Järjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistokokonaisuutta, tässä opinnäytetyös-

sä OwnCloud-sisällönhallintajärjestelmää. 
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Intranet – Intranet on yrityksen tai yksityishenkilön lähiverkossa toimiva sivustokoko-

naisuus, jonka tarkoitus on mahdollistaa monien eri toimintojen suorittamista samalta 

sivustolta käsin. 

 

Intranet-strategia – On strategia, jonka avulla pyritään kehittämään vanhaa intranet-

sivustoa paremmaksi noudattaen strategiassa ennalta määritettyjä kohtia mahdollisim-

man tarkasti. 

 

Sisällönhallintajärjestelmä – On järjestelmäkokonaisuus, joka keskittyy palvelemaan 

yrityksen koko sisällönhallintaa yhden osa-alueen sijaan. Järjestelmä on yleensä osana 

yrityksen intranettiä. 

 

Tikettijärjestelmä – On järjestelmäkokonaisuus palvelupyyntöjen, eli vikatilanteiden 

käsittelyä varten. Järjestelmään kirjataan yrityksen käyttäjiltä vastaanotetut tietotekniset 

ongelmatilanteet, jonka jälkeen niitä aletaan käsittelemään. 

 

 



 

 

3 

2 Intranet-toteutuksen teoriaa 

Intranetillä tarkoitetaan yrityksen lähiverkossa olevaa sivustoa, jonka tarkoitus on auttaa 

työntekijöitä heidän työtehtävissään. Yrityksen henkilöstön tulee päästä intranetin sisäl-

töön käsiksi, mutta mikäli sivustoon pääsevät kuitenkin myös ulkopuoliset tahot, silloin 

kyseessä on extranet. (McGrath 2011; Säteri & Hosiokoski 2009, 3.)  

 

Intraan päästään kirjautumaan työntekijöiden työasemilta tai vaihtoehtoisesti kotoa kä-

sin turvallisen VPN (Virtual Private Network) -etäyhteyden avulla, riippuen mitä oh-

jelmistoja ja protokollia yrityksellä on käytössään. (Huuhka 2011, 14.)  

 

Intranetistä on paljon hyötyä yritykselle ja sen toiminnan tehostamiselle. Työntekijöi-

den välinen yhteydenpito, ajansäästö, tuottavuus, yrityksen kulujen pieneneminen, su-

lautetun ja jaetun toimintaympäristön käyttö, yhteistyön parantaminen ja monipuoliset 

tiedostonjako -ja käsittelymahdollisuudet ovat intranetin hyötytekijöitä, Asmii Vernekar 

kertoo Benefits of Intranet to Business -artikkelissa. (Vernekar 2011.) 

 

2.1 Intranetin arvo yrityksen toimintojen tehostamisessa 

Intranet edistää työntekijöiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä tehostaen myös 

yrityksen toimintaa. Työntekijöiden välinen yhteydenpito intranetissä tapahtuu yleensä 

keskusteluryhmän, intranet-lomakkeen ja tiedotesivun välityksellä. Intranetin työkalujen 

käyttö auttaa työntekijää välittämään ja jakamaan tarpeellisia tietoja sekä dokumentteja 

muiden työntekijöiden kesken. Vernekarin mukaan monilla yrityksillä on projekteja, 

joissa on hyvä käyttää intranetin tarjoamia työvälineitä, jotka auttavat työntekijöitä 

kommunikoimaan keskenään eri osastojen välillä. (Vernekar 2011.) 

 

Kaikki yritykset tietävät ajan tärkeyden ja intranet vaikuttaa siihen positiivisesti. Intranet 

mahdollistaa nopean tiedonkulun työntekijöiden välillä ja säästää tärkeää aikaa intra-

netissä olevien vuorovaikutteisten ominaisuuksien avulla, esimerkiksi työntekijä pääsee 

käsiksi tärkeään tietoon milloin tahansa sen sijaan, että joutuisi odottamaan tietoa säh-

köpostitse. (Vernekar 2011.) 
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Intranet tarjoaa nopeasti saatavaa tietoa yrityksen henkilöstölle ja auttaa työntekijöitä 

tekemään tehtävänsä vastuullisesti. Työntekijä pääsee käsiksi yrityksen tietokantojen 

dataan intranet-sivustolta käsin kuluttamatta turhaa aikaa tiedon muualta etsimiseen. 

Projektien parissa työskentelevät työntekijät voivat tehdä helposti yhteistyötä, joka tar-

koittaa parempia ja nopeampia tuloksia työn osalta. (Vernekar 2011.) 

 

Taloudellisuus on yksi tärkeä intranetin hyöty ja se näkyy jo siinä, että työskentely in-

tranet-sivustolla on paperitonta. Intranet tukee myös verkkojulkaisuja, joten tulostus- ja 

jakamiskuluissakin säästetään. Kaikki yrityksen dokumentit voidaan julkaista intranet-

sivustolla, joten yritys välttyy suuremmilta paperikustannuksilta. Intranetin dataan pääs-

tään käsiksi työntekijöiden työasemilta käsin, joten ylimääräsiltä laitteistokustannuksilta 

vältytään. (Vernekar 2011.)  

 

Intranet tukee tallennetun tiedon aktiivista jakamista eri käyttöjärjestelmien kautta. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että yrityksen henkilöstö pääsee tietokantojen tietoihin käsiksi intra-

netin kautta eri käyttöjärjestelmiä ja tietokonemalleja käyttäen. (Vernekar 2011.) 

 

Kaikkien työntekijöiden päästessä intranettiin, myös mahdollisuudet ryhmätyön tekoon 

paranevat. Henkilöstön keskeistä yhteistyötä edesauttaa se, että yrityksen kaikille osas-

toille on varattuna oma paikkansa intranet-sivustolta. (Vernekar 2011.)  

 

Intranetissä työntekijät voivat tarkastella dokumentteja monissa eri muodossa lisäsovel-

lusten avulla. Myös video- sekä äänituki löytyvät yleisimmistä intranet-alustoista. Mul-

timediaohjelmia voidaan myös hyödyntää intranetissä, joka mahdollistaa paremman 

viestinnän ja nopean tiedon jakamisen. Intranet auttaa ylläpitämään osastojen välistä 

yhteydenpitoa ja helpottaa myös tulevia päivitystoimintoja. Intranet tarjoaa yritykselle 

puhelinkokousohjelman vuorovaikutteista yhteydenpitoa varten. Intranetin käyttöönot-

to yrityksessä auttaa säästämään aikaa ja rahaa pidemmällä tähtäimellä. (Vernekar 2011.) 

 

2.2 Teemapohjainen ulkoasusuunnittelu 

Verkkosivuston suunnittelua voidaan lähestyä eri tavoilla, joko luovasti tai suunnitelta-

en yksinkertainen sivusto ilman sen suurempaa vaivaa. Luova ratkaisu toteutetaan joko 
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muokkaamalla valmista teemaa tai työstämällä sivusto kokonaan tyhjästä. Luova ratkai-

sutapa vaatii ulkoasusuunnittelijalta paljon työtä, aikaa sekä kokemusta, jotta suunnitte-

lija saa hyvän käsityksen luotavasta kokonaisuudesta. (Onefusedlife.com 2008.) 

 

Teemalla tarkoitetaan valmiiksi suunniteltua verkkosivustoa, josta puuttuu vain asiasi-

sältö ja kuvat. Teemat vähentävät tai poistavat kokonaan ammattisuunnittelijan tarpeen, 

sillä monet teemat ovat ilmaisia tai järkevästi hinnoiteltuja ja ovat myös edullisia verrat-

tuna suunnittelustudion palkkaamiseen. (Kayne 2014.) 

 

Intranet-sivuston ulkoasua täytyy siis miettiä ja suunnitella kunnolla ennen sen toteut-

tamista. Käytössä on valmiita muokattavia verkkosivustoteemoja, jotka mahdollistavat 

joustavan ja innovatiivisen suunnitteluvaiheen valmiiksi aseteltujen sivustoelementtien 

ja ominaisuuksien johdosta. Teemat ovat muokattavissa ja niihin voidaan siten lisätä 

joitain puuttuvia ominaisuuksia tarpeen mukaan.  

 

3 Intranet-strategian teoriaa 

Ennen yrityksen intranet-sivuston toteutusta kannattaa olla suunniteltuna hyvä strate-

gia, jossa otetaan huomioon intranetissä käytettävät ohjelmistot ja laitteistot. Näin saa-

daan yksi tai useampi organisaation tavoite saavutettua. Strategiaan voidaan sisällyttää 

intranetissä käytettävä verkkosivustoteema, joka tarjoaa hyödyllisiä ominaisuuksia ja 

saadaan siten toteutettua juuri tietylle yritykselle paras mahdollinen intranetratkaisu. 

 

Strategialla pyritään siis suunnittelemaan yrityksen henkilöstön tarpeita vastaava intra-

netratkaisu, joka Toby Wardin (Ward 2012) mukaan sisältää tyypillisesti seuraavia aja-

tuksia: Intranettiä suunnittelevan työryhmän täytyy nähdä intranet yhtenä isona koko-

naisuutena. Työryhmän tulee miettiä yrityksen eri osastojen, työryhmien sekä yksilöiden 

tarpeita, intranetin hallintoa, tietoturvaa, tiedonvälitystä, monipuolista tiedotusvälineis-

töä, ryhmätyöskentelymahdollisuuksia, dokumenttienhallintajärjestelmää, sisällönhallin-

taa, yrityksen sisäisten tietojen hakua sekä löytämistä, tietämyksenhallintaa ja työnkulun 

seurantaa. (Optimus BT 2009.) 
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3.1 Toiminta-ajatus 

Intranettiä suunnittelevien tahojen yhteistyö aloitetaan tässä vaiheessa, kun luodaan 

päämäärät, tavoitteet ja taktiikat sisältävä toiminta-ajatus suunniteltavasta intranetistä. 

Toiminta-ajatuksessa huomioidaan myös intranetin loppusuunnittelu, jolloin toteutuk-

sen myöhemmässä vaiheessa asiat sujuvat vapaammin ja helpommin. Toiminta-

ajatuksessa todetaan mitä intranet tekee tai miten se parantaa yritystä ja lopulta toimin-

ta-ajatus muodostaa selkeän kuvan siitä, millainen intranetistä tulee (Prescientdigi-

tal.com a.). 

 

3.2 Kohdeyleisön määrittäminen 

Kohdeyleisön määrittäminen on tärkeä osa intranetin suunnittelua. Määritellään työ-

ryhmän voimin tulevaa intranettiä käyttävä henkilöstö ja suunnitellaan heidän tarpeiden 

mukaisia toimintoja sekä ominaisuuksia intranettiin. (Ward 2012.) 

 

3.3 Intranetin hallintotapa 

Intranetin hallintotavasta päättäminen on tärkeä askel intranet-strategian etenemisessä. 

Intranetin sisällöstä vastaava henkilö kannattaa olla päätettynä jo tässä vaiheessa, sillä 

myöhemmin saattaa ilmetä ongelmia sopivan henkilön löytymisessä. Intranetin hallin-

non tehtäviä ovat muun muassa: Muiden käyttäjien intranet-oikeuksien määrittäminen, 

sisällönhallinta, intranetin päivittäminen ja ongelmatilanteiden ratkominen. Prescientdi-

gitalin mukaan hallintotapa määrittelee intranetin omistajan, hallintamallin sekä raken-

teen. Intranetin rakenne sisältää hallintoryhmän, avustajien roolit ja vastuut, päätöksen-

tekoprosessin sekä yrityksen käytäntöjen ja standardien määrityksen (Prescientdigi-

tal.com b.). 

 

3.4 Päämäärät ja tavoitteet 

Päämäärät ja tavoitteet on hyvä selvittää tässä vaiheessa strategiaa. Prescient Digital 

Medialla on oma lähestymistapa päämäärien ja tavoitteiden selvittämiseksi. Siinä käyte-

tään pohjana arviointivaiheessa käytäviä keskeisiä havaintoja mukana olevien keskeisten 

sidosryhmien kanssa työpajan muodossa eli keskustellaan ja määritetään, mitä intra-
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netiltä vaaditaan. Työpajan aikana tehtävät, päämäärät ja tavoitteet ovat muokkaantu-

neet osaksi yrityksen intranet-strategiaa ja tarjoavat selkeän suunnan intranet-sivuston 

kehittymiselle. Työpajaa voidaan myös avustaa kyselyn avulla, jolloin tiedetään työryh-

män ennalta suunniteltuja työpanoksia jo ennen kuin työryhmä aloittaa varsinaisen työ-

pajan. (Prescientdigital.com c.) 

 

3.5 Toimintasuunnitelman laatiminen 

Seuraavaksi vuorossa on toimintasuunnitelman laatiminen. Eli analysoidaan yksityis-

kohtaisesti verkkosivusto käyttäen apuna kilpailevien sivustojen parhaita käytäntöjä 

(Prescientdigital.com d.). Businessdictionary.com määrittelee toimintasuunnitelman 

toteutettavien vaiheiden sarjaksi tai toiminnoiksi, jotka on suoritettava hyvin strategian 

onnistumiseksi. Toimintasuunnitelmassa on kolme keskeistä osatekijää: Erityistehtävät: 

Mitä tehdään ja kenen toimesta. Aikaperspektiivi: Milloin se tehdään. Resurssien jaka-

minen: Mitä erityisiä varoja on saatavilla tietyille toimille. (Businessdictionary.com a.) 

 

3.6 Avaintulosmittarit 

Avaintulosmittarien (Key Performance Indicator) selvittäminen on tärkeä osa intranet-

strategiaa, koska sen avulla mitataan intranetin toiminnollisuutta projektin lopulla. 

Avaintulosmittareilla tarkoitetaan mitattavissa olevia asioita, joiden avulla saadaan mi-

tattua miten hyvin asiat toimivat tehtyjen muutoksien jälkeen. (Moisio 2005, 20.)  Mit-

taristoa tulee seurata säännöllisin väliajoin, tai muuten kyseessä ei ole avaintulosmittari 

Pasi Örn toteaa artikkelissaan. (Örn 2013.) 

 

3.7 Strategia 

Strategia on riippumaton tekniikka, joka tulisi olla valittuna ennen käytettävän arkkiteh-

tuurin ja teknologian toteuttamista. Itse asiassa, ei ole suotavaa työskennellä teknologi-

an parissa ennen intranet-strategian kehittämistä, sillä käytettävästä teknologiasta riip-

pumatta, monilla intraneteillä on riskinä epäonnistua ilman hyvin määriteltyä strategiaa. 

Jopa kaikkein onnistunein ja monimutkaisin intranet-alusta, Microsoft SharePoint, tar-

vitsee strategian tai suunnitelman toimiakseen. (Ward 2012.) 
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3.8 Arviointi- ja suunnitteluvaihe 

Prescient Digital Median 2012-vuoden Intranet-projektimenetelmä käsittää kaksi vai-

hetta, jotka ovat arviointi ja suunnittelu (Ward 2012.). Arviointivaiheen aikana nykyinen 

intranetin tila dokumentoidaan ja sen tarpeet sekä vaatimukset tunnistetaan. Arviointi 

palvelee kahta tärkeää tehtävää, se dokumentoi intranetin käyttäjäväestön ja muiden 

yritystoiminnassa mukana olevien tahojen tarpeet sekä vaatimukset intranet-projektin 

tavoitteiden osalta. Arvioinnin tulokset kohdistetaan myöhemmin yrityksen tavoitteisiin 

ja päämääriin.  

 

Arviointivaihe sisältää yleensä seuraavat toiminnot: Puuteanalyysi, liiketoiminnan vaa-

timusten analyysi, käyttäjien arviot nykyisestä intranetistä, käytettävyyttä koskeva käyt-

täjätutkimus, kohderyhmien käyttö, teknisen infrastruktuurin analyysi, parhaiden käy-

täntöjen analysointi, korkeatasoinen näkemys ja ajatus sekä vertailuanalyysi. 

 

Vaihe aloitetaan intranetin heuristisella, eli käyttökokemukseen perustuvalla puuteana-

lyysillä. Businessdictionary määrittelee puuteanalyysin tekniikaksi, jota yritys käyttää 

arvioidessaan mitä on tehtävä, jotta nykytilasta voidaan siirtyä sen toivottuun tulevaan 

tilaan. 

 

3.8.1 Puuteanalyysi 

Puuteanalyysi koostuu kolmesta käsiteltävästä asiasta: Listaus ominaistekijöistä sisältäen 

nykytilanteen osaamisen, ominaisuudet ja suorituskyvyn tasot, eli mitä on olemassa tällä 

hetkellä. Luettelo tekijöistä, joita tarvitaan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi, 

eli mitä pitäisi olla, jotta tavoitteet saavutetaan ja olemassa olevien puutteiden esiin 

tuominen sekä korjaaminen. (Businessdictionary.com b.) 

 

3.8.2 Liiketoiminnan vaatimusten analyysi 

Seuraavana on vuorossa Liiketoiminnan vaatimusten analyysi. Analyysissa selvitetään 

asioita, mitä yritys tarvitsee suunniteltavalta intranetiltä. Analyysin lisäksi voidaan haas-

tatella intranet-projektiin osallisia henkilöitä tarpeen vaatiessa. Analyysi on osa Pres-
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cient Digital Median määrittämää arviointivaihetta, mutta sitä tullaan käsittelemään 

myös myöhemmin suunnitteluvaiheessakin. (Prescientdigital.com a.) 

 

3.8.3 Käyttäjien arviot nykyisestä intranetistä 

Käyttäjien arviot nykyisestä intranetistä ovat tärkeä osa Prescient Digitalin määrittämää 

arviointivaihetta (Ward 2012.). Nykyistä intranettiä halutaan kehittää paremmaksi ja 

vanhan intranetin käyttäjien arviot tulevat silloin tarpeeseen. James Robertsonin mu-

kaan vanhasta intranetistä arvioidaan sen toimivuuteen liittyviä asioita. Arvioiden koh-

teena voisivat olla sivuston hakukoneen toimivuus, sivuston helppokäyttöisyys ja sivus-

ton yleinen toimivuus. (Robertson 2005 a.) 

 

3.8.4 Käytettävyyttä koskeva käyttäjätutkimus 

Käyttäjätutkimus on hyvä keino selvittää, miten intranet-sivuston käyttö luonnistuu 

tietynlaiselta käyttäjäryhmältä. Käyttäjätutkimuksien vastaukset antavat intranetin suun-

nitteluryhmälle tietoa käytettävyyteen liittyvistä seikoista. Nykyisen intranet-sivuston 

käytettävyyteen liittyvä kysely voidaan laatia ja jakaa kätevästi internetissä tietyille käyt-

täjäryhmille. (Robertson 2005 b.) 

 

3.8.5 Kohderyhmien käyttö 

Kohderyhmien käyttö on osa Prescient Digitalin intranet-strategian arviointiprosessia 

(Ward 2012.). Prosessin osalta mietitään työpanoksien keräämistä suuremmalta sidos-

ryhmäporukalta ja kohderyhmien käyttö onkin mietittävä tarkasti, jos niiden avulla ha-

lutaan saavuttaa oikeasti tuloksia. Erityisesti ryhmädynamiikka pitää olla tiiviisti hallin-

noituna sen varmistamiseksi, ettei pieni joukko yksilöitä hallitse tapaamisia, vaan kaikki 

pääsevät ääneen kokousten aikana. Kohderyhmät ovat parhaiten käytettynä tutkittaessa 

ajankohtaisia kysymyksiä ja ongelmia nykyisen intranetin osalta sen sijaan, että kerättäi-

siin toivomuksia intranetin uudistusta koskien. (Robertson 2005 b.) 
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3.8.6 Teknisen infrastruktuurin analyysi 

Teknisen infrastruktuurin analyysi on tärkeä osa Prescient Digitalin intranet-strategian 

arviointivaihetta (Ward 2012.). Muuttuvassa ja kasvavassa liiketoimintaympäristössä 

säännöllinen infrastruktuurin analysointi varmistaa yrityksen verkkoinfrastruktuurin 

suoriutumisen sekä kasvun yrityksen tarpeiden mukaan, kertoo Pssenterprices.com 

sivustollaan. Usein yritykset asentavat verkkojaan ja unohtavat dokumentoida ne, joka 

saattaa johtaa tuottavuuden heikkenemiseen ja lopulta vähentää kannattavuuttakin. Inf-

rastruktuurin tulee olla jatkuvasti linjassa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin, jotta pro-

sessit toimisivat tehokkaasti. (Pssenterprises.com.) 

 

3.8.7 Parhaiden käytäntöjen analysointi 

Parhaiden käytäntöjen analysointi on tärkeä vaihe suunniteltaessa intranet-strategiaa. 

Suorituskyvyn mittaaminen ja parhaiden käytäntöjen analysointi on Prescient Digitalin 

intranet-strategian arviointivaiheen viimeinen askel, jonka jälkeen siirrytään suunnitte-

luvaiheeseen (Ward 2012). Parhaiden käytäntöjen analysointi on arvokas käytäntö, jolla 

yritykset pyrkivät parantamaan operatiivista tehokkuutta ja vaikuttavuutta kaikkialla 

yrityksen sisällä, toteaa The Hackett Group sivustollaan. Analysointi tarjoaa faktoja 

siitä, miten yrityksen toiminnot pärjäävät ja kuinka paljon on vielä parannettavaa. 

(thehackettgroup.com.) 

 

3.8.8 Korkeatasoinen näkemys ja ajatus 

Korkeatasoinen näkemys ja ajatus ovat Prescient Digitalin intranet-strategian suunnitte-

luvaiheen ensimmäinen kohta (Ward 2012.). Korkeatasoista näkemystä tarvitaan, silloin 

kun suunnitellaan intranettiä tai jotain muita muutoksia yritykseen ja sen toimintaan 

liittyen. Näkemys tulee kertomaan tarkasti sen, millaiseksi yritys haluaa tulla lähiaikoina 

tai pitkäaikaisella tähtäimellä, riippuen suunnitelmasta. Näkemyksestä tulee käydä ilmi 

projektille asetetut ensisijaiset tavoitteet, eikä sekoittaa tätä vaihetta yrityksen liiketoi-

mintasuunnitelmaan, kertoo Elaine J Businessnewsdaily.com sivustolla. Näkemys vas-

taa kysymykseen, mihin suuntaan yritys on menossa? Kun ajatus taas vastaa puolestaan 

kysymykseen, miksi yritys on olemassa? (Elaine 2013.) 
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3.8.9 Vertailuanalyysi 

Vertailuanalyysi on osa Prescient Digitalin intranet-strategian suunnitteluvaihetta. Ver-

tailuanalyysin avulla vertaillaan yrityksen vanhaa intranet-sivustoa johonkin toiseen in-

tranet-sivustoon ja valitaan molemmille sivustoille paras yhdistävä käytäntö. Analyysin 

avulla saadaan toiminnan heikkoudet esille ja ne auttavat tavoitteiden sekä kehitysideoi-

den suunnittelussa. Vertailuanalyysi voidaan myös tehdä korvaamalla toisen intranet-

sivuston vertailemisen esimerkiksi artikkeleilla tai kirjoilla. (E-conomic.fi.) 

 

Suunnitteluvaihe viittaa arviointivaiheessa dokumentoitaviin tarpeisiin, eli intranetin 

käyttäjien ja yritystoiminnassa mukana olevien tahojen tarpeiden sekä vaatimusten do-

kumentoimiseen. Intranet-suunnittelu sisältää sekä strategisen näkemyksen, että toi-

minnallisen suunnitelman, joiden avulla kartoitetaan strategisia ja taktisia vaiheita sivus-

toon suunniteltaessa. 

 

3.9 Päämäärä ja tavoitteet 

Seuraavana Prescient Digitalin intranet-strategian osana on päämäärä ja tavoitteet 

(Ward 2012.). Päämäärä on laadullinen, jotain mitä kohti työskennellä ja mihin pyrkiä. 

Prescient Digitalin mukaan hyviä päämääriä voisivat olla esimerkiksi: Prosessien paran-

taminen ja tehostaminen, yrityksen toimintaperiaatteiden sekä menettelytapojen paran-

taminen, tietoturvan kehitys, asiakaslähtöisyyden kehitys ja yleisen viestinnän paranta-

minen. (Prescientdigital.com e.) 

 

Tavoite on taas määrällinen, projektin lopputulos johon pyritään. Tavoitteiden tulee 

olla realistisia, erityisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia sekä niille tulee asettaa ai-

karaja, jonka puitteissa projekti toteutetaan. Prescient Digitalin mukaan tavoitteita ovat 

esimerkiksi asiakassoittojen vähentäminen tiettynä aikavälinä tarjoamalla luotettava, 

ajan tasalla oleva tietolähde asiakkaille ja sähköpostien paperitulostuksien määrän vä-

hentäminen tiettynä aikavälinä. (Prescientdigital.com e.) 
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3.10 Hallintotavan suunnittelu 

Hallintotavan suunnittelu on tärkeä askel Prescient Digitalin intranet-strategiassa. Hal-

lintotapaa käytiin läpi jo aiemmin intranet-strategian alustuksessa ja siellä kerrottiin in-

tranetin hallinnon tehtäviä sekä hallintotavan määritteitä. Tässä vaiheessa suunnitellaan 

siis konkreettisesti intranetin hallinnon tehtävät, intranetin omistaja sekä hallintamalli, 

johon sisältyy hallintoryhmän, avustajien roolien ja vastuiden määrittäminen. (Pres-

cientdigital.com b.) 

 

Prescient Digital luokittelee intranet-hallinnon neljällä laajalla lähestymistavalla tai mal-

lilla. Ensimmäinen on hajautettu malli, joka ei sisällä yksittäistä omistajaa ja siinä teh-

dään mitä halutaan. Toisena lähestymistapana on malli, joka on keskitetty yhdelle omis-

tajalle tai yksi osasto hallitsee kaiken. Kolmantena mallina on yhteistyöhenkinen lähes-

tymistapa, jonka omistus on jaettu valiokunnan kesken. Viimeisenä lähestymistapana 

on keskitetty-hybridimalli, jossa on vain yksi omistaja, se sisältää vastuullista yhteistyö-

toimintaa ja siinä on hajautettu sisällön omistajuus. Näistä malleista tulisi valita yrityk-

selle sopivin vaihtoehto tai voidaan myös kehittää kokonaan oma intranet-hallinnon 

luokitus, mikäli vaihtoehdot eivät kelpaa. (Prescientdigital.com b.) 

 

3.11 Kriittisten menestystekijöiden mittarit 

Seuraavana vuorossa on kriittisten menestystekijöiden mittarit, joka on tärkeä osa Pres-

cient Digitalin intranet-strategiaa (Ward 2012.). Mindtools.com-sivuston mukaan kriit-

tisten menestystekijöiden mittarit on tapa mitata yrityksen toiminnan menestyksekkyyt-

tä. Mittariston tulos muodostuu asetettujen tehtävien, tavoitteiden, päämäärien ja pro-

jektien sujuvuuden pohjalta, eli asioiden tulee sujua mahdollisimman hyvin suunnitel-

mien mukaan. (Mindtools.com.). 

 

Yrityksen kriittiset menestystekijät tunnistamalla, voidaan määrittää yhteinen vertailu-

kohta, jonka avulla pystytään ohjaamaan ja mittaamaan yrityksen tai projektin menes-

tystä. Kriittisten menestystekijöiden ollessa koko yrityksen yhteinen vertailukohta, yri-

tyksen koko henkilökunta tietää tarkalleen mitkä asiat ovat tärkeimpiä, joka auttaa työn-

tekijöitä suorittamaan tehtävänsä oikeassa kontekstissa ja niin ollen, kaikki pääsevät 

yhdessä lähemmäs samaa tavoitetta. (Mindtools.com.) 
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3.12 Liiketoimintamalli ja sijoitetun pääoman tuotto 

Liiketoimintamalli ja sijoitetun pääoman tuotto (Return On Investment) ovat seuraava-

na vuorossa Prescient Digitalin intranet-strategian suunnitteluvaiheessa (Ward 2012.). 

Margaret Rouse kuvailee liiketoimintamallia argumentiksi, joka on yleensä dokumentoi-

tu ja jonka tarkoituksena on saada päättäjä hyväksymään jonkinlaisia toimintoja. (Rouse 

2012.) 

 

Skillshighway.govt.nz-sivustolla kerrotaan, että liiketoimintamalli-asiakirjassa esitetään 

syitä, miksi yrityksen pitäisi käyttää rahaa. Se auttaa liikkeenjohtoa arvioimaan ja priori-

soimaan tulevia investointipäätöksiä. Liiketoimintamallissa ei ole kuitenkaan kyse pel-

kästään rahan laskemisesta – sen täytyy myös osoittaa, miten oikeaa lähestymistapaa 

sovelletaan järjestelmällisesti, sisältäen tiedon etsimistä, paikantamista sekä soveltamis-

ta. Lisäksi liiketoimintamallissa tulee käydä ilmi, miten prosessien vaikuttavuuden sekä 

tehokkuuden arviointi auttaa yrityksen liikkeenjohtoa saavuttamaan strategiset tavoit-

teensa. (Skillshighway.govt.nz.) 

 

Sijoitetun pääoman tuotto on suosittu taloudellinen mittari arvioitaessa yksittäisten in-

vestointien ja toimenpiteiden taloudellisia seurauksia, kerrotaan Business-case-

analysis.com-sivustolla. Sivuston mukaan sijoitetun pääoman tuotto on tullut suosituksi 

viime vuosikymmenien aikana ja noussut yleiskäyttöiseksi mittariksi, jolla arvioidaan 

erilaisten pääomahankintojen, projektien, ohjelmien, aloitteiden sekä perinteisiä talou-

dellisia investointeja ja osakkeiden sekä riskipääoman käyttöä. (Business-case-

analysis.com 2014.) 

 

3.13 Sisällönhallintasuunnitelma 

Prescient Digitalin intranet-strategian suunnitteluvaiheessa pohditaan tarkasti yrityksen 

eri käytäntöjä sekä sisällönhallintasuunnitelmaa intranetin osalta (Ward 2012.). Yksi 

intranetin tärkeimmistä käyttötarkoituksista on välittää ajantasaisia sekä tarkkoja tietoja 

yrityksen henkilöstölle ja intranet onkin hyvä työkalu liiketoimintayksiköille tiedon 

eteenpäin välittämiseen koko yrityksen laajuisesti, kerrotaan Steptwo.com.au-sivustolla. 

(Steptwo.com.au.)   
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Jotkut intranet-johtajat keskittyvät pelkästään sisällönhallintaan, vaikka pitäisi ottaa 

huomioon erityisesti myös henkilöstön johtaminen. Varsinkin sisällönomistajien sekä 

yhteisöjen johtajien ohjaaminen on tärkeää, kertoo Ephraim Freed Thoughtfar-

mer.com-sivustolla. (Freed 2013.) 

 

Intranetin sisällönomistaja on henkilö, joka on vastuussa intranetin valvonnasta ja kes-

kitetyn viitesisällön ylläpidosta. Tämä sisällönomistaja on yleensä henkilö, jolla on kii-

reinen aikataulu yrityksessä ja hänellä on tehtävälista täynnä kaikkea mahdollista, eikä 

aikaa intranettiin perehtymiseen jää välttämättä tarpeeksi. Yhteisön johtaja on taas hen-

kilö, joka on vastuussa intranetin osaston, projektiryhmän tai yhteisöryhmäsivun sisäl-

lön ylläpidosta. (Freed 2013.) 

 

3.14 Taktiset suunnitelmat 

Myös seuraavat yksityiskohtaiset taktiset suunnitelmat on laadittu samaisessa Prescient 

Digitalin laatimassa intranet-strategiassa. Toiminnallinen suunnitelma on asiakirja, jossa 

mietitään ja suunnitellaan yrityksen toimintaan liittyviä asioita. Suunnitelmassa käsitel-

lään pääosin intranetin kannalta tärkeitä asioita. Jeff Wuorion mukaan tärkeitä suunni-

teltavia asioita ovat yrityksen henkilöstön tarpeiden kartoitus, intranetin ylläpitäjän va-

linta, intranetin etusivun pitäminen yksinkertaisena, ulkoisen tietoturvan määritys mah-

dollisimman hyvätasoiseksi, sisäisen tietoturvan määritys mahdollisimman hyväta-

soiseksi, järjestelmän testaaminen aggressiivisesti monella samanaikaisella käyttäjällä, 

tehdään intranetistä helposti päivitettävä sivusto ja seurataan sekä mietitään tarkasti 

ohjelmointikieli, jolla intranet toteutetaan. (Wuorio 2011.) 

 

3.15 Informaatioarkkitehtuurin määrittäminen 

Seuraavaksi vuorossa on intranet-sivuston informaatioarkkitehtuurin määrittäminen. 

Informaatioarkkitehtuurilla tarkoitetaan tässä tapauksessa tietoa ja taitoa järjestää intra-

net-sivuston sisältöä. Peep Laja kertoo Conversionxl.com- sivustolla, että käyttäjillä on 

neljä peruskysymystä, joihin verkkosivuston tulisi vastata. Olenko oikeassa paikassa? 

Onko heillä juttu mitä olen etsimässä? Onko heillä mitään parempaa, jos en löytänyt 



 

 

15 

etsimääni? Ja mitä nyt teen? Intranet-sivustoa suunniteltaessa tulisi siis ottaa edellä mai-

nitut neljä peruskysymystä huomioon jokaista sivua suunniteltaessa. (Laja 2013.) 

 

Lajan mukaan sivuston suunnittelusta vastuussa olevan henkilön täytyy vakuuttaa kävijä 

siitä, että hän on varmasti oikeassa paikassa, tehdä sivustosta helppokäyttöinen, jotta 

kävijä löytää etsimänsä nopeasti ja vaivattomasti, varmistaa, että kävijä tietää, mitä vaih-

toehtoja hänellä on tietyissä tilanteissa ja antaa kävijöiden suorittaa erilaisia sivustotoi-

mintoja eri tilanteissa. (Laja 2013.) 

 

Informaatioarkkitehtuurin lopullisena tavoitteena on saada aikaiseksi intranet-sivustolle 

arkkitehtuuri, eli suunnitelma sivuston rakenteesta. Suunnitelman lopputuotoksena voi 

esimerkiksi tulla olemaan sivustokartat, sivuston vuokaaviot sekä rautalankamalli siitä, 

miten sivusto tulee toimimaan käytännön näkökulmasta katsottuna. 

 

3.16 Rautalankamallit 

Sivujen rautalankamallien suunnittelu ja toteutus on tässä vaiheessa suotavaa. Sivuston 

rautalankamallinnus on tärkeä vaihe missä tahansa visuaalisessa suunnitteluprosessissa. 

Sen avulla määritetään ensisijaisesti sivuston tietohierarkia, eli määritetään järjestys si-

vustolle tuleville elementeille piirrettävien ääriviivojen muodossa. Tällöin on helpompi 

suunnitella sivuston ulkoasu sen mukaan, miten halutaan kävijän käsittelevän sivustolta 

löytyvää tietoa. Hieman syvemmälle mentäessä, rautalankamalli on myös erittäin hyö-

dyllinen määritettäessä, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa käyttöliittymän kanssa, 

kertoo Winnie Lim artikkelissaan Tutsplus.com sivustolla. (Lim 2012.) 

 

Kaikilla Web-suunnittelijoilla ja kehittäjillä pitäisi olla käytössä verkkosivujen mallin-

nustyökalu, sillä sellaisen avulla suunnittelija tai kehittäjä erottuu muiden joukosta, ker-

too Paul Andrew artikkelissaan Speckyboy.com- sivustolla. Andrew on kerännyt joitain 

ilmaisia työkaluja verkkosivujen rautalankamallinnukseen, mutta hän huomauttaa, että 

kaikki eivät enää välttämättä ole ilmaisia artikkelin ollessa neljä vuotta vanha. Työkalulla 

saa aloitettua kätevästi verkkosivun visuaalisen suunnittelun, sillä työkalulla voidaan 

valita ja kohdistaa halutut sivustoelementit mihin tahansa kohtaan suunnittelija haluaa-



 

 

16 

kaan. Rautalankamallin ollessa valmis, se voidaan mahdollisesti tallentaa tietokoneelle 

HTML tai PNG-muodossa, riippuen käytettävästä ohjelmasta. (Andrew 2010.)  

 

3.17 Suunnittelukonsepti 

Suunnittelukonsepti on tärkeä osa visuaalisen suunnittelun lisänä, sillä sen avulla saa-

daan päätettyä joku käytettävä aihe tulevalle intranet-sivustolle ja se tapahtuu ajatusta-

solla ilman sen suurempaa visuaalista perehtymistä. Suunnittelu ei ole pelkästään visu-

aalista julkisivun työstämistä, vaikka se tuleekin usein leimatuksi sellaiseksi, toteaa Kyle 

Fiedler artikkelissaan Creativeblog.com-sivustolla. Sivuston suunnittelu on koko-

naisuus, joka pitää sisällään käyttäjän vierailun sivustolla aina poistumiseen asti ja jatkuu 

oikeastaan myös sen jälkeenkin. (Fiedler 2013.) 

 

Suunnittelukonsepti määrittää sen, miten ja miksi ihmiset haluavat käyttää sivustoa; 

miten nopeasti sivusto latautuu, miten hyvin hiirellä liikuttamisen, klikkaamisen ja kos-

ketuksen vuorovaikutus toimii sekä miten nopeasti voidaan kehittää ja ottaa sivustolle 

käyttöön uusia ominaisuuksia ja sisältöä. Kaikki edellä mainitut käsitteet sisältävät 

suunnittelun. Fiedler on sitä mieltä, että kannattaa lähestyä suunnittelua keksimällä 

joukko ongelmia, joihin pitää löytää ratkaisuja. Kaikelle sivustolla olevalle materiaalille 

pitäisi olla syy olla siellä ja niiden tulisi myös mielellään ratkaista jokin tietty ennalta 

pohdittu ongelma. (Fiedler 2013.) 

 

3.18 Käytettävyyden testaus 

Käytettävyyden testaus on viimeinen vaihe Prescient Digitalin intranet-strategiaan liit-

tyvässä taktisessa suunnitelmassa (Ward 2012.). Sivuston käytettävyyden testaus on var-

sin tärkeää, sillä se kertoo kuinka helppokäyttöinen sivusto on, sen avulla saadaan sel-

ville monia sivustossa olevia, pikaista korjausta vaativia puutteita ja sivuston käytettä-

vyys tuleekin testata ensimmäistä kertaa mielellään jo ennen sen varsinaista julkaisua.  

 

On monia huomioon otettavia asioita suunniteltaessa ja rakennettaessa uutta verkkosi-

vustoa. Sivuston on esimerkiksi oltava tarpeeksi houkutteleva, jotta ihmiset haluaisivat 

tutustua siihen, toteaa Thomas Churm artikkelissaan Usabilitygeek.com- sivustolla. 

Churmin mielestä ihmiset ovat nykyään tottuneet selvittämään, miten nettisivuja käyte-
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tään nopeasti, eikä useimmat sivustolle eksyvät käyttäjät vaivaudu käyttämään aikaansa 

käytettävyydeltään huonoon sivustoon. Sivuston hyvän käytettävyyden yksi tärkeimmis-

tä syistä on se, että maailmassa on niin monia samankaltaisia sivustoja, jolloin käyttäjät 

siirtyvät suoraan seuraavaan sivustoon, mikäli sivulla ei ole helppo navigoida paikasta 

toiseen. (Churm 2012.) 

 

Käytettävyystestit tulee tehdä valittujen käyttäjien toimesta tai hyödyntäen käytettävyys-

testaukseen erikoistuneita yrityksiä ja palveluita. Thomas Churmin mukaan kannattaa 

olla ennalta suunniteltu tilanne käytettävyystestille, jossa valitut henkilöt yrittävät suorit-

taa heitä varten laaditun listan mukaisesti erilaisia sivustoon liittyviä toimintoja. (Chrum 

2012.)   
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4 Intranet-strategian suunnittelu 

Alapuolella esitellään asiakasyritykselle laadittu strategia, jossa käydään askel-askeleelta 

läpi vaiheita intranetin ominaisuuksien jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta. 

Grenfellin mukaan intranetin kehittämiseen on neljä avainvaihetta: Arviointi, aivoriihi, 

vahvistaminen ja toimittaminen. (Grenfell 2008.) 

 

4.1 Arviointivaihe 

Arviointivaiheessa selvitetään analyyttisesti missä tilanteessa ollaan tänä päivänä ja poh-

ditaan asioita, joita intranet pystyy ratkaisemaan. Työntekijöiden tarpeet, toiminnanoh-

jauksen avainhaasteet, intranetin nykytilan arviointi, yrityksen kulttuuriin tutustuminen 

sekä nykyisen intranetin ylläpitämiseen vaadittavien resurssien kartoittaminen ovat ky-

seisiä asioita. 

 

Projektinhallintajärjestelmä on välttämätön työkalu yritykselle ja eritoten työntekijöille, 

jotta he pysyvät tehtävien kanssa ajan tasalla. Projektinhallintajärjestelmä on yksi intra-

netin ominaisuuksista ja sen avulla työntekijä saa kirjattua tehdyt työtunnit suoraan me-

neillään olevan projektin kohdalle, jolloin myös muut työntekijät pysyvät kärryillä pro-

jektin etenemisestä. Järjestelmä on intranetissä käyttäjäprofiilikohtainen ja se tarkoittaa 

sitä, että vain itse käyttäjä ja järjestelmänvalvoja näkevät hänen merkintänsä. 

 

Tiedostojen jakaminen on myös erityisen tärkeää työntekijöiden keskuudessa yrityksen 

toiminnan kannalta. OwnCloud-sisällönhallintajärjestelmässä on kätevä tiedostojenja-

kojärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa helpon ja nopean tavan jakaa sekä hal-

linnoida tiedostoja yrityksen henkilöstön välillä, luoda kalenterimerkintöjä, merkitä ylös 

tärkeitä yhteystietoja sekä lisätä kirjanmerkkejä sivustoista. Järjestelmään saadaan myös 

lisättyä erilaisia sovelluksia, joiden avulla voidaan muokata järjestelmän käyttäytymistä. 

Tiedostojenjakojärjestelmän avulla yrityksen henkilöstö saa jaettua erilaisia tiedostoja 

keskenään; kuvia, asiakirjoja, esityksiä tai vaikkapa tarpeen vaatiessa kooditiedostoja. 

 

Tehtävien jakojärjestelmä löytyy myös niin ikään OwnCloud-järjestelmästä. Se pitää 

aluksi etsiä ja ladata OwnCloudin sovellusten lataussivulta, jonka jälkeen sen saa otettua 
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käyttöön OwnCloudin sivupalkin Sovellukset -sivulta. Tehtävien jakojärjestelmä auttaa 

yrityksen henkilökuntaa työn tehostamisessa, sillä he pysyvät sen avulla paremmin kär-

ryillä työtehtävistä ja niiden vaatimista eri vaiheista. 

 

Kalenteri on jo valmiina ratkaisuna OwnCloudissa. Sen avulla voidaan luoda kalenteri-

merkintöjä käyttäjäkohtaisesti. Merkintään voidaan syöttää sijainti, se voidaan ryhmitel-

lä tiettyyn luokkaan sekä lisätä tietenkin merkinnän kuvaus. Kalenterista saa muutettua 

oletuksena olevan kuukausinäkymän viikko- tai päivänäkymäksi. Kalenterisivulle siirryt-

täessä, kalenteri kysyy käyttäjän sijaintia oikean aikavyöhykkeen määrittämiseksi. 

 

Reaaliaikaisen keskustelujärjestelmän avulla yrityksen henkilöstö voi keskustella reaali-

aikaisesti työhön liittyvistä asioista. Keskustelujärjestelmä nopeuttaa henkilöstön toi-

mintaa työtehtävissä ja ratkaisunopeutta epäselvien tilanteiden kohdalla, jos verrataan 

esimerkiksi sähköpostiviestittelyyn, joka on paljon hitaampaa. Keskustelujärjestelmä 

pitää ensiksi ladata OwnCloudin sovelluksien lataussivulta ja sen jälkeen ottaa käyttöön 

OwnCloudin sivupalkin sovellukset -sivulta. 

 

Ylläpitäjän hallintasivu on tärkeä osa OwnCloudia, sillä sivulta hallinnoidaan eri sovel-

lusten toimintaa. Hallintasivu löytyy OwnCloudista pudotusvalikosta käyttäjänimen 

alta. Sivulta voidaan määrittää muun muassa tietoturvaan, jakamiseen sekä tiedoston-

hallintaan liittyviä asioita. Sivulta nähdään myös sovellusten riippuvuuksien tila ja linkki 

päivityskeskukseen, jonka avulla saadaan päivitettyä OwnCloud uudempaan versioon. 

 

Käyttäjäoikeuksia voidaan hallita OwnCloud-järjestelmässä ihan vakio-ominaisuutena 

ylläpitäjä-ryhmään kuuluvien henkilöiden toimesta. Käyttäjiä voidaan luoda tai poistaa 

sekä siirtää ryhmästä toiseen. Käyttäjälle voidaan määrittää haluttu tallennustila tiedos-

tojen lisäämistä varten käyttäjät -sivulta. Käyttäjä voi itse muuttaa salasanansa, käyttäjä-

nimensä ja profiilikuvansa helposti omasta henkilökohtaisesta profiilistaan. 

 

Yrityksen käytössä on useita toiminnanohjausalustoja, joiden toiminnot eivät vastaa 

työntekijöiden päivittäisiä rutiineja, mutta tulevaisuudessa yritys haluaa saada kaiken 

keskitetysti yhteen paikkaan, eli intranettiin. Monien eri järjestelmien kouluttaminen 

uusille työntekijöille on tulevaisuudessa keskeinen haaste. 
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Yrityksellä on nykyään käytössään Pupesoft ja Sugar CRM Community edition- toi-

minnanohjausjärjestelmät. Työtehtävien jaossa on pääosin käytössä Office Outlook 

sekä Business Contact Manager. Yrityksen intresseihin kuuluu saada yksi alusta, jossa 

työntekijät raportoivat tekemisiään ja tuloksiaan. Tässä tapauksessa uudeksi järjestel-

mäksi valikoitui OwnCloud-sisällönhallintajärjestelmä sen helppokäyttöisyyden ja oh-

jelmistojen keskitetyn saatavuuden ansiosta.  

 

Yrityksessä vallitsee avoin kulttuuri ja yritystoiminnasta tuotetut raportit ovat läpinäky-

västi kaikkien työntekijöiden saatavilla intranetin tiedostojen jakosovelluksessa. 

 

Yrityksen nykyisen intranetratkaisun Pupesoftin ylläpitäminen vaatii palvelimelta ylläpi-

tokustannuksia sekä yhtä työntekijää ylläpitämään palvelinta ja sivustoa ajan tasalla, jot-

ta ongelmia ei ilmene vanhojen ohjelmistoversioiden takia. Tulevassa intranetissä tulee 

olemaan muiden ulkopuolisten OwnCloudin käyttäjien suosittelemia sovelluksia, joita 

kehitetään jatkossa aktiivisesti. 

 

4.2 Tutkimusvaihe 

Tutkimusvaiheessa luodaan alustava käsitys epäselvistä asioista, joita tulevan intranetin 

odotetaan ratkaisevan. Yrityksen henkilöstön haasteiden tunnistaminen aikaisemmin 

käytössä olleen intranetin osalta sekä toivelistan luominen uusien ominaisuuksien 

suunnittelemiseksi tulevan intranetin osalta, ovat asioita, joita tullaan miettimään tässä 

vaiheessa intranet-strategiaa. 

 

Myyntitiimillä saattaa ilmetä ongelmia tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa nykyi-

sessä Pupesoftilla toteutetussa intranetissä. Ongelmia aiheuttaa se, että yrityksen kaikki 

eri toiminnot eivät ole samassa paikassa keskitetysti. Myös yrityksen johdolla voi tulla 

vastaan ongelmia intranet-kokonaisuuden ja henkilöstön hallinnoinnissa. 

  

Toivelistaan kirjattujen ominaisuuksien toteuttaminen arvioidaan projektin aikataulun 

puitteissa ja listattuja ominaisuuksia lähdetään toteuttamaan niiden tärkeysjärjestykses-

sä. Yrityksen toimintojen vaatimien ominaisuuksien toteutus on kuitenkin etusijalla ja 
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lisäominaisuuksien toteuttaminen tehdään vasta sen jälkeen kun pääominaisuudet on 

toteutettu.  

 

Intranetratkaisu tulee alussa ensisijaisesti yrityksen myyntitiimin käyttöön ja se toimii 

tiedostojenjakojärjestelmänä, kalenterina sekä raportoinnin työkaluna jaettaessa työteh-

täviä. Yrityksessä toivotaan myös, että järjestelmää voidaan käyttää mobiilialustallakin 

tietokoneen lisäksi. Yhteystietojen hallinta pitäisi järjestää tavalla, jossa yhteystiedot ja 

asiakasprofiilit ovat selkeästi haettavissa. Työntekijöiden välinen yhteydenpito täytyy 

järjestää siten, että tiedostojen ja viestien jakaminen on helppoa. 

 

4.3 Strategiavaihe 

Strategiavaiheessa pohditaan, mitä pitäisi tehdä intranetin tilanteen parantamiseksi. 

Vaiheita ovat: Käytettävissä olevat resurssit tulevaa intranettiä varten, tulevan intranetin 

kuvitelman luominen sekä kehitettävän intranetin jatkokehitysideat. 

 

Opinnäytetyöprojektin käytössä on yrityksen kaksi kehityspalvelinta, joiden avulla pys-

tytään kehittämään intranet-sivustoa ilman häiriötekijöitä. Projektin aikana käytetään 

pääosin toista palvelinta, mutta virhetilanteiden sattuessa on hyvä olla lisänä toinen pal-

velin kaiken varalta. Palvelimille voidaan kirjautua etäyhteydellä kotoa käsin, jolloin 

opinnäytetyön tekoon tulee lisää joustavuutta. 

 



 

 

22 

Intranet tulee sisältämään helppokäyttöisen käyttöliittymän ja useita sen avulla käytettä-

viä yrityksen vaatimia ominaisuuksia. Tiedostojen lisäys, poisto ja jakaminen, kalente-

rimerkinnät, yhteystietoluettelo, sivustojen kirjanmerkit, reaaliaikainen keskustelujärjes-

telmä, tehtävienjakojärjestelmä, henkilökohtaiset käyttäjäprofiilit, järjestelmän ylläpitä-

jän hallintasivu, käyttäjätilien hallinta ja lisäsovelluksien hakeminen OwnCloudin lataus-

sivuilta ja niiden käyttöönotto ovat kaikki OwnCloudin tarjoamia intranettiin tulevia 

ominaisuuksia. (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1 OwnCloudin tiedostonäkymä. 

 

OwnCloud-järjestelmään voidaan jatkossa ottaa käyttöön uusia sovelluksia, joista on 

tulevaisuudessa hyötyä yritykselle. Kolmannen osapuolen sovelluksia saadaan myös 

varmasti integroitua järjestelmään jatkossa vähintäänkin Kirjanmerkit tai Ulkoiset sivus-

tot -sovelluksien avulla. Jotkut suositut OwnCloudiin asennettavat sovellukset saavat 

ajan myötä versiopäivityksiä, jolloin niihin mahdollisesti kehitetään uusia ominaisuuksia 

ja niiden toimivuutta parannetaan. 

 

4.4 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa käsitellään asioita, jotka projektityöryhmän tulee tehdä. Asioita ovat 

edistymisen seuranta, projektin haasteiden ja hidasteiden ennaltaehkäisy. Edistymisra-
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portteja annetaan opinnäytetyöohjaajalle sekä yrityksen edustajalle projektin edetessä 

ennalta määritettyihin vaiheisiin. Täten saadaan ylläpidettyä hyvää projektinhallintaa 

varsinkin aikataulun osalta. 

 

Projektin aikana voi ilmetä monenlaisia haasteita ja hidasteita. Haasteita voi tulla esi-

merkiksi vastaan palvelinpuolella ohjelmistoasennuksien tai tietokantamäärityksien yh-

teydessä. Myös OTRS-tikettijärjestelmän käyttökuntoon laittamisessa tulee todennäköi-

sesti vastaan hidasteita. Tutustumalla asennettavien ohjelmistojen järjestelmävaatimuk-

siin, saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisia toimivuusongelmia.  

 



 

 

24 

5 Intranet-sivuston toteutus 

Toteutin intranet-sivuston Tradentum Oy:lle itsenäisen strategiamallin pohjalta. Intra-

netratkaisun toteutustavaksi valittiin OwnCloud- sisällönhallintajärjestelmä. OwnCloud 

valittiin intranetiksi, sillä se palvelee yrityksen tavoitteita ja strategiaa vaadittavalla tasol-

la. Tämä käy ilmi helposti käyttöönotettavien sekä käytettävien sovellusratkaisujen in-

tegraatiomahdollisuudesta. OwnCloud sisältää joukon sovelluksia, jotka keskittyvät 

tuottavuuteen, tiedostonjakoon ja muihin yritykselle hyödyllisiin ominaisuuksiin. Järjes-

telmä vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen siten, että työntekijät pääsevät käsiksi kaikkiin 

tarpeellisiin toimintoihin yhdestä paikasta keskitetysti. 

 

5.1 OwnCloudin toiminnallisuudet 

OwnCloudin asentamisen alkuvaiheessa luotiin ylläpitäjälle tunnus sekä määritettiin 

käytettävä tietokanta järjestelmää varten. (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2 OwnCloudin alkumääritykset. 

 

Seuraavaksi tutustuttiin OwnCloudiin perinpohjaisesti. Järjestelmään tutustuminen al-

koi OwnCloudin perusnäkymästä, jolloin siinä oli vielä oletusasetukset voimassa. Pe-

rehdyttiin siihen, mitä kaikkea järjestelmällä voidaan tehdä kolmannen osapuolen sovel-
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luksien avulla ja kävi ilmi, että oikein asennetun järjestelmän avulla saadaan jaettua tie-

dostoja, integroitua verkko-ohjelmistoja järjestelmään, luotua erityyppisiä tehtäviä, lisät-

tyä sivustoja kirjanmerkeiksi, luotua kalenterimerkintöjä, lisättyä yhteystietoja ja juteltua 

muiden työntekijöiden kanssa keskustelujärjestelmällä. 

 

5.1.1 Tiedostojen jakaminen 

OwnCloud-Järjestelmässä on oleellisimmat kolmannen osapuolen sovellukset jo val-

miiksi käytössä tai vähintäänkin valmiina käyttöönottoa varten. OwnCloud-kansiossa 

on Apps-kansio, johon tulee siirtää kaikki käytettävät sovellukset. Alla olevassa kuvassa 

näkyy järjestelmän alkumääritysten jälkeinen tiedostojenjakamissovellus. (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3 Tiedostojen jakaminen. 

 

Tiedostojen jakaminen on oleellinen osa sisällönhallintajärjestelmää, sillä työntekijöiden 

kesken halutaan jakaa asiakirjoja, kuvia sekä mahdollisesti myös joitain muita tiedostoja. 

Uuden asiakirjan luominen on aika tönkköä järjestelmän oletussovelluksen avulla, mut-

ta jo valmiiden asiakirjojen sivustolle lähettäminen on varsin kätevää. Dokumentteja 

kannattaa sen sijaan luoda esimerkiksi järjestelmään integroidulla Google Docs- pilvi-

palvelulla tai Office 365- ohjelmistolla. Googlen palveluilla luodut dokumentit tallentu-
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vat suoraan käyttäjän omalle GoogleDrivelle. OwnCloudiin lisättyjen dokumenttilink-

kien avaaminen edellyttää omaan Google-tiliin kirjautumista. 

 

OwnCloudin tiedostonjakoa voidaan käyttää myös työpöytäsovelluksella Windows, 

Linux ja Mac OS X -käyttöjärjestelmillä. Työpöytäsovellus täytyy ladata netistä ja mää-

rittää siihen OwnCloud-palvelimen osoite, jonka jälkeen käyttäjä pystyy lähettämään 

tiedostoja palvelimelle helposti paikalliselta tietokoneelta siirtämällä haluamansa tiedos-

ton paikalliseen OwnCloud-kansioon, jolloin kansio synkronoituu palvelimen kanssa. 

 

5.1.2 Tehtävien selaus 

Alla olevassa kuvassa näkyy Tehtävät- sovellus, jonka avulla työntekijä voi luoda käte-

västi tulevia henkilökohtaisia tehtäviä muistiinpanotyyppisesti. Sovelluksen merkinnät 

eivät valitettavasti näy Owncloudin kalenterissa. Tehtäviä voidaan kategorisoida sekä 

näyttää erilaisissa näkymissä. (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4 Tehtävät- sovellus 
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5.1.3 Kirjanmerkit 

OwnCloudissa on valmiina kirjanmerkit-sovellus, johon voidaan lisätä verkkopohjaisia 

työkaluja, esimerkiksi Office-360 ohjelmiston eri osia. Selaimella käytettävä Office-

ohjelmisto on kätevä työkalu sen nopean käytettävyyden ja suoran dokumenttien One 

Driveen tallennuksen ansiosta. Käyttäjä voi lisätä kirjanmerkkeihin linkin omaan Mic-

rosoft-tilillä luomaansa Office-työkaluun, jolloin linkistä päästään aina suoraan uuden 

dokumentin kirjoittamistilaan ja mikäli käyttäjä ei ole kirjautuneena Microsoft-tilille, 

ohjataan hänet kirjautumissivulle uuden dokumentin luomisen sijaan. 

 

5.1.4 Tapahtumahistorian selaus 

Toimet- sovellus on OwnCloudista valmiiksi löytyvä historiatyökalu, jonka avulla käyt-

täjä näkee mitä hän on tehnyt järjestelmässä omalla tilillään. Sovelluksessa näkyy esi-

merkiksi tieto siitä, jos käyttäjä on luonut uuden asiakirjan, muokannut tiedostoa tai 

poistanut tiedoston. Jokainen käyttäjä näkee vain oman tapahtumahistoriansa, ellei ky-

seessä ole monelle käyttäjälle jaettu tiedosto. (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5 Toimet- sovellus 
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5.1.5 Sovellusten lataussivusto 

Alla on kuva OwnCloudia varten suunniteltujen sovelluksien lataussivustosta, josta 

voidaan ladata luotettavia, käyttäjien arvioimia, turvallisia sovelluksia. Tosin tähän pro-

jektiin hyödyllisiä sovelluksia on vain vähän ja osa niistä toimii melko epävakaasti, sillä 

kyseessä on enimmäkseen beta-versioita. (Kuva 6). 

 

Kuva 6 OwnCloud-sovellussivusto 

 

5.1.6 Asiakirjat 

OwnCloud-järjestelmään sisältyy oletuksena Asiakirjat-sovellus, jonka avulla voidaan 

luoda uusia asiakirjoja sekä muokata niitä. Sovelluksessa näkyvät myös Tiedostot- tai 

Asiakirjat- sovelluksessa lähetetyt asiakirjatiedostot. Asiakirjojen muokkaus sovelluksel-

la on yleisesti ottaen tönkköä, eikä käyttäjä pääse asiakirjan muokkaustilaan jokaisella 

yrityksellä. Tämän johdosta on suositeltavaa muokata asiakirjatiedostoja GoogleDocsin 

avulla, joka tallentaa OwnCloudissa käyttäjän Google-tilillä muokatun tiedoston suo-

raan GoogleDriveen. GoogleDrive on integroituna järjestelmään, eli asiakirjat ovat heti 

saatavilla GoogleDrive-kansiosta. Asiakirjoja voidaan myös luoda vaikkapa tietokoneel-

la tai puhelimessa olevalla Office-ohjelmistolla ja lähettää ne OwnCloudiin manuaali-

sesti. 
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5.1.7 Ylläpitäjän hallintasivu 

Alla olevassa kuvassa on OwnCloudin ylläpitäjän hallintasivu, josta voidaan määrittää 

käyttöönotettujen sovelluksien asetuksia. Hallintasivulta voidaan lisätä esimerkiksi ul-

koisia sivustoja, jotka tulevat näkymään pieninä kuvakkeina sovelluspalkissa. (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7 Ylläpitäjän hallintasivu. 

 

5.1.8 Keskusteluohjelma 

Keskusteluohjelmaa ei ollut järjestelmässä valmiina vaan se piti ladata sovelluksien la-

taussivustolta ja sen jälkeen aktivoida käyttöönotetuksi OwnCloudin Sovellukset- sivul-

ta. Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen sovelluspalkkiin ilmestyi kuvake sovellukselle. 

Sovelluksessa voidaan jutella toisien intranetin samaan ryhmään kuuluvien käyttäjien 

kanssa. Käyttäjällä näkyy keskustellessa oma intranetin profiilikuva. Tavallinen käyttäjä 

voi poistaa omat viestinsä ja järjestelmän ylläpitäjä taas kaikki viestit. Käyttäjä voi lisätä 

jo intranetissä olevan liitetiedoston viestiinsä. 
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5.2 OTRS-tikettijärjestelmä 

OTRS-tikettijärjestelmä on IT-tukihenkilöille suunnattu avoimen lähdekoodin ohjel-

mistokokonaisuus, jonka avulla kirjataan, käsitellään ja ratkaistaan yrityksen käyttäjien 

tukipyyntöjä. Järjestelmän ylläpitäjä voi muokata järjestelmän ulkoasua ja määrittää eri-

laisia asetuksia, jotka vaikuttavat järjestelmän ulkoasuun, käytettävyyteen sekä toimi-

vuuteen positiivisella tavalla. 

 

Tikettijärjestelmässä on alemman tason -sekä ylemmän tason asiantuntijoita, joita kut-

sutaan järjestelmässä agenteiksi. Järjestelmän toimivuudesta vastaa yksi henkilö, joka 

yleensä toimii myös ylemmän tason agenttina vaikeampien ja pidempien ongelmatilan-

teiden selvittelyn parissa. 

 

Yrityksessä päätettiin ennakoida työntekijöiden tulevien ongelmatilanteiden varalta 

asentamalla OTRS-tikettijärjestelmä, joka otettiin käyttöön viimeisimpänä hyödyllisenä 

sovelluksena ja integroitiin OwnCloudin kanssa niin, että sitä voidaan käyttää suoraan 

OwnCloudista käsin. (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8 OTRS-tikettijärjestelmä integroituna OwnCloudiin. 
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6 OwnCloudin arviointi 

OwnCloudia arvioitiin yrityksen tavallisen käyttäjän näkökulmasta pintapuolisesti. arvi-

ossa otettiin huomioon seuraavat seikat: 

- Helppokäyttöisyys, miten hyvin se ilmenee tuotetta käytettäessä? 

- Ominaisuuksien toimivuus, toimivatko ominaisuudet halutulla tavalla? 

- Ominaisuuksien hyödyllisyys, ovatko ominaisuudet hyödyllisiä? 

- OwnCloudiin integroitujen ohjelmien hyödyllisyys, ovatko lisätyt ominaisuudet 

hyödyllisiä?  

- OwnCloudin kehitysehdotukset, onko jotain parannettavaa? 

 

Käyttäjäarvio: 

Testauksen kriteerit: Testauksen tulokset: 

Helppokäyttöisyys OwnCloud on mielestäni helppokäyttöi-

nen ja siinä on hyviä toimintoja, joiden 

avulla saa tehtyä erilaisia asioita kätevästi. 

Ominaisuuksien toimivuus OwnCloudin ominaisuudet ovat pääosin 

toimivia, mutta nykyisen kehityspalveli-

men hitauden takia kaikki ominaisuudet 

eivät toimi aina halutulla tavalla. 

Ominaisuuksien hyödyllisyys Ominaisuudet ovat suurimmalta osalta 

hyödyllisiä tavalliselle käyttäjälle, mutta 

esimerkiksi kirjanmerkit tai kalenteri eivät 

ole niin hyödyllisiä, sillä niitä voidaan 

käyttää muualtakin. 

OwnCloudiin integroitujen ohjelmien 

hyödyllisyys 

OwnCloudiin on integroitu muutamia 

hyödyllisiä ohjelmia, joita ovat esimerkiksi 

Office 365 ja projektinhallintajärjestelmä. 

OwnCloudin kehitysehdotukset Nykyiseen OwnCloudiin voitaisiin mieles-

täni vaihtaa ulkoasua vähän käytännölli-

semmäksi jonkun teeman avulla. 

Taulukko 1 Käyttäjäarvio OwnCloudista. 
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7 Yhteenveto 

Luvussa käydään läpi työn tuloksia ja projektin ongelmatilanteita sekä pohditaan, miten 

niitä voidaan hyödyntää jatkossa muiden pienten tai keskisuurten yrityksien kannalta. 

Lopussa on vielä kehitysehdotuksia OwnCloud-järjestelmän käyttökokemuksen paran-

tamiseksi sekä oman oppimisen pohtimista. 

 

7.1 Projektin tulokset 

Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli perehtyä moniin ilmaisiin avoimen läh-

dekoodin sisällönhallintajärjestelmiin, joilla olisi saatu luotua intranet-kokonaisuus ja 

tämän jälkeen luoda valitulle intranet-ohjelmistolle ja yritykselle sopiva strategia, jonka 

avulla voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvä ja helppokäyttöinen intranet-

kokonaisuus. 

 

Käytettävä ratkaisutapa valittiin kun oli tutkittu erilaisten intranetratkaisujen toteutus-

tapoja sekä ominaisuuksia ja projektissa päädyttiin OwnCloud- pohjaiseen toteutuk-

seen, koska siinä oli jo valmiiksi oletuksena asennettuna monia hyödyllisiä sovelluksia ja 

saatiin myöhemmin otettua käyttöön puuttuvia ominaisuuksia. 

 

Lopullisena tuloksena yritykselle saatiin luotua riittävän kattava intranet-strategia, jonka 

avulla pystyttiin määrittämään ohjelmistokokonaisuuteen tarvittavat ominaisuudet ja 

toiminnot. Valmis OwnCloud- pohjainen ratkaisu toimitettiin yritykselle nähtäväksi ja 

yritys oli siihen mennessä tehtyihin ratkaisuihin tyytyväinen.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuus sujui hyvin ja internetistä löytyi tarpeeksi lähteitä tämän 

tyyppistä projektia varten. Kirjoja ei lopulta sisällytetty lähteiksi ollenkaan, vaikka alun 

perin oli tarkoitus käyttää intranetteihin perehtyviä verkossa olevia kirjoja. Verkon kir-

japalveluihin olisi kuitenkin pitänyt rekisteröityä ja suurin osa niistä oli maksullisia, jo-

ten ne jätettiin projektin ulkopuolelle. Teoriaosuuden aikana perehdyttiin kahteen eri 

intranet-strategiamalliin ja toisen mallin pohjalta toteutettiin oma intranet-strategia, joka 

palveli hyvin yrityksen tarpeita.  
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Strategian suunnittelu onnistui ilman sen suurempia ongelmia, vaikka joihinkin sen 

kohtiin ei saatu kovin paljoa sisältöä. Opinnäytetyön strategia-osuuteen kirjattiin yrityk-

sen tärkeimmät tarpeet riittävällä tarkkuudella. Strategian perusteella saatiin hyvin mää-

ritettyä, minkä tyyppisiä sovelluksia yritys tarvitsee käyttöönsä ja niistä suurin osa toteu-

tettiinkin OwnCloud-järjestelmään. 

 

OwnCloud-järjestelmän asennus ja käyttöönotto sujuivat helposti tietokannan luomi-

sesta alkaen, aina järjestelmän sovelluksien käyttöönottoon asti. Ihan ongelmitta ei kui-

tenkaan säästytty projektin aikana. Ongelmatilanteita on luettavissa tämän projektin 

seuraavassa osiossa. Järjestelmään päätettiin lopulta integroida myös projektinhallinta-

järjestelmä, jonka asentamisessa tuli niin ikään pieniä ongelmia aiemmin asennettujen 

ohjelmistojen toimintaan liittyen. 

 

Projektin aikana kävi ilmi, että yritysten kannattaa tutustua ensimmäisenä avoimen läh-

dekoodin ratkaisuihin ohjelmistoja hankittaessa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa 

hyvänä puolena on niiden vapaa kehitys sekä se, että niiden jotkut versiot ovat yleensä 

ilmaiseksi saatavana mihin tahansa käyttöön. 

 

7.2 Ongelmatilanteet 

OwnCloud oli minulle uusi järjestelmä, joten siihen tutustuminen ja sen asentaminen 

vei aikansa, intranet-ratkaisun toteutuspuolesta puhumattakaan. Uusien sovelluksien 

lataaminen, asentaminen ja käyttöönotto aiheuttivat välillä ongelmia, sillä jotkut sovel-

lukset vaativat joitain toisien sovelluksien tai teknologioiden käyttöönottoa. 

 

Ensimmäinen ongelmatilanne ilmeni siten, että palvelimen käynnistystiedostoon piti 

muokata merkkien koodausta, sillä OwnCloud valitti siitä heti ensimmäiseksi. En voi-

nut sitä itse tehdä, joten pyysin palvelimen palveluntarjoajaa korjaamaan ongelman. 

Ongelma ei kuitenkaan korjaantunut, joten päätimme yrityksen yhteyshenkilön kanssa, 

että järjestelmä asennetaan toiselle palvelimelle, jotta projekti etenisi. 
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Projektissa tuli myös ongelmia palvelimen ympäristön asentamisvaiheessa ja ohjelmis-

toteknologioiden käyttöönoton kohdalla. Ongelmat luonnollisesti hidastivat projektin 

etenemistä, mutta niistä päästiin yli internetistä löytyneiden neuvojen avulla. 

 

Asennusprosessin aikana kävi ilmi, että avoimen lähdekoodin ohjelmistoja vaivaa do-

kumentaation puute ja se hidasti projektin etenemistä.  

 

7.3 Jatkokehitysehdotukset 

OwnCloud-järjestelmä tulee jatkossa yrityksen käyttöön kokonaan alusta alkaen uudel-

leen rakennettuna, joten siihen täytyy jatkossa saada integroitua vielä nykyään tuntemat-

tomia ohjelmistoja. Sivuston uudelleenasennus ja konfigurointi saadaan suoritettua no-

peasti, sillä aiemmat ongelmatilanteet ovat muistissa ja tiedetään miten niiltä voidaan 

välttyä jatkossa. Jatkokehitysehdotuksina ehdotan, että järjestelmää laajennetaan yhdis-

tämällä siihen lisää hyödyllisiä sovelluksia palvelemaan yrityksen tulevaisuuden tarpeita. 

 

7.4 Oma oppiminen 

Opin opinnäytetyön aikana projektinhallintaa, ohjelmistoasennuksia Linux-puolella, 

ongelmatilanteiden selvittelyä ja ratkaisemista sekä itseni ja projektin onnistumisen ar-

viointia. 
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Opinnäytetyöprojektin onnistumista arvioitiin Tradentum Oy:n kanssa viiden eri kri-

teerin avulla. Yritys arvioi kunkin osa-alueen, jonka jälkeen niitä verrattiin yrityksen 

ennalta määrittämiin odotuksiin. Arvioinnin kriteerit ovat projektinhallinta, käytettä-

vyys, lopputuote, toiminnan laadukkuus ja aikataulu. Projektinhallinnassa arvioitiin sitä, 

kuinka hyvin projektipäällikkö on hallinnut opinnäytetyöprojektia yrityksen mielestä. 

Käytettävyys-kohdassa arvioitiin projektin aikana asennettujen ohjelmistojen yleistä 

käytettävyyttä. Lopputuotetta arvioitaessa otettiin huomioon ohjelmistojen hyödyllisyys 

ja laadukkuus yrityksen toiminnan parantamiseksi. Toiminnan laadukkuus-kohdassa 

arvioitiin opinnäytetyöprojektityöskentelyn laadukkuutta. Projektin aikataulua arvioitiin 

myös niin ikään analyysin yhteydessä. (Kuvio 1) 

 

0

10

20

30

40
Projektinhallinta

Käytettävyys

Lopputuote
Toiminnan
laadukkuus

Aikataulu

Analyysi
Projektin arviointi Yrityksen odotukset

 

Kuvio 1 Projektin arviointi. 
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