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Lyhenteet 

API Application Programming Interface. Ohjelmointirajapinta, jonka kautta eri 

ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja keskenään. 

CAML Collaborative Application Markup Language. XML-rakenteinen kyselykieli 

SharePoint-datan kyselemiseen. 

CRUD Create – Read – Update – Delete. Sisällön luominen, lukeminen, päivitys 

ja poisto. 

CSS Cascading Style Sheets. Rakenteisten dokumenttien (html, xml) tyylimää-

ritykset, jotka kuvaavat dokumentin visuaalisen asettelun ja muotoilut. 

IIS Internet Information Services. Microsoftin kehittämä Windows-pohjainen 

palvelinohjelmistokokonaisuus, joka jakaa erilaisia dokumentteja HTTP-

protokollalla asiakasohjelmille ja koneille. 

OOTB Out-Of-The-Box. Tuotteeseen sisäänrakennetut ominaisuudet, piirteet ja 

toiminnot, jotka ovat SharePointin asentamisen jälkeen heti käyttövalmii-

na ilman erillistä konfigurointia tai muokkaamista. 

REST Representational State Transfer interface, Windows Communication 

Foundation (WCF) Data Service. Ohjelmointirajapinta, jonka kautta voi-

daan kysellä HTTP-resursseista eli luetteloista ja kirjastoista viittaamalla 

niiden yksikäsitteiseen URLiin. 

SKOP Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. Vuonna 1908 perustettu suoma-

laisten säästöpankkien keskuspankki. 

XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformation. Muunnoskieli XML-

dokumenttien muuntamiseksi toiseen muotoon (esim. HTML). 
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1 Johdanto 

Insinöörityön tavoitteena on korvata yrityksen henkilöstölehden julkaisujärjestelmä ja 

uudistaa verkkojulkaisun ulkoasu, helpottaa tiedon löytämistä, parantaa luettavuutta ja 

mahdollistaa lehtijuttujen kirjoittaminen ja julkaiseminen jokaiselle yrityksen työntekijälle 

helposti ja vaivattomasti. Vaikka julkaisualustana työn tekemisen aikana toimii Micro-

soft SharePoint 2010, tehtyjen ratkaisujen tulee olla alustasta riippumattomia ja tuo-

tenäkökulmasta uudelleen käytettäviä. Kehittäminen pyritään ensisijaisesti tekemään 

asiakaspuolen ohjelmointina hyödyntäen www-sovelluskehityksen uusinta teknologiaa 

REST-rajapintaa, JavaScriptiä ja sen ohjelmakirjastoja sekä Ajax-tekniikkaa. Sivuston 

ulkoasuun tehtävät muutokset tehdään manipuloimalla SharePointin XSLT-määrityksiä 

ja CSS-tyyleillä. 

Työn tilaaja on Oy Samlink Ab, joka on pääasiassa finanssitoimialalla toimiva tietojär-

jestelmien ratkaisu- ja palvelutoimittaja. Lisäksi asiakkaina on energiasektorin yhtiöitä, 

palveluyrityksiä ja operaattoreita sekä kaupan ja teollisuuden alojen tekijöitä. Samlink-

konsernissa työskentelee yli 500 henkilöä muun muassa verkkopalvelujen suunnitte-

lussa, keskuskoneympäristössä, erilaisissa projektinjohto- ja tuotekehitystehtävissä 

sekä taloushallinnossa. Toimipaikkoja on Espoossa, Jyväskylässä, Kauhajoella, Iisal-

messa ja Lappeenrannassa. 

Samlinkin henkilöstölehden nykyinen julkaisujärjestelmä on 15 vuotta vanha ja vanhen-

tunutta tekniikkaa. Lehden ulkoasu on vanhanaikainen ja julkaisuprosessi kankea. 

Henkilöstölehti halutaan liittää tiiviisti muuhun yrityksen sisäiseen viestintään ja uudis-

taa kokonaisuudessaan paremmin toimivaksi verkkolehdeksi. Koska yrityksen intranet-

sivusto on toteutettu SharePoint 2010 -ympäristöön, henkilöstölehden uusi verkkojul-

kaisu toteutetaan samalle alustalle omana sivustona. 

Kehittämistyön lähtökohtana on käyttäjäkeskeinen suunnittelumenetelmä, jossa huo-

mioidaan ensisijaisesti lehden lukijoiden toiveet ja tarpeet. Menetelmän päävaiheet 

ovat esiselvitys, määrittely, suunnittelu ja toteutus.  
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2 Julkaisujärjestelmän vaatimusten esiselvitys 

2.1 Henkilöstölehden historia 

Samlinkin henkilöstölehden historia ulottuu kauas, aikaan ennen yrityksen syntyä.1960-

luvulla julkaistiin Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin henkilökunnan lehteä Uutis-

koppaa. 1970-luvulla nimi vaihtui Skoppikseksi ja edelleen 1980-luvulla lehti sai nimi-

kilpailun voittajaehdotuksen perusteella nimen Ykkönen [1, s. 20]. Samoihin aikoihin 

julkaistiin Säästöpankkikeskuksen henkilökunnan sisäistä viikkotiedotetta Skopparia, 

joka käytännössä oli monistenippu ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.  

Espoon Kilossa 1970-luvun alusta sijainneessa SKOPin tietotekniikkasektorin toimipis-

teessä toimitettiin omaa viikoittain ilmestynyttä Säästöpankkien palveluyhtiöiden tiedo-

tuslehteä Tsekkaria. Päätoimittajana toimi pitkään Jussi Filppula. Vuonna 1994 perus-

tettiin tietotekniikkapalveluja tarjoava yritys Oy Samlink Ab, ja ensimmäinen henkilöstö-

tiedote Samba ilmestyi saman vuoden syyskuussa. Aluksi Samba oli viikoittain toimitet-

tu monistenippu, ja muutaman kerran vuodessa ilmestyi painettu erikois-Samba. 2000-

luvun alussa Samba siirtyi paperisesta versiosta sähköiseen muotoon. [2.] 

Henkilöstölehden nimi on vaihtunut moneen otteeseen, mutta lehden rooli ja sen mu-

kainen sisältö on pysynyt lähes muuttumattomana. Samlinkin henkilöstölehti on aina 

edustanut perinteistä työyhteisöviestintää, jossa on tutustuttu organisaatioon ja omaan 

henkilöstöön, taustoitettu tulevia tapahtumia ja ajankohtaisia asioita sekä viihdytetty 

lukijoita erilaisilla kertomuksilla ja elämyksillä [3, s. 225]. 

2.2 Vanha julkaisujärjestelmä 

Nykyinen henkilöstölehden julkaisujärjestelmä perustuu 2000-luvun alusta lähtien toi-

mineeseen malliin. Jokainen lehdessä julkaistu artikkeli kirjoitetaan omalle Microsoft 

Word -asiakirjapohjalle. Järjestelmä liittää erilliset tiedostot yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

hyödyntää asiakirjamalliin liitettyjä tyylejä, joiden perusteella otsikot ja varsinainen ar-

tikkelien sisältö asemoidaan yhdelle verkkosivulle. Otsikot muodostavat myös lehden 

sisällysluettelon, jota voidaan käyttää sisällön selailuun ja navigoimiseen lehden eri 

julkaisujen välillä. 
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Vanha osittain automatisoitu julkaisujärjestelmä on kymmenen vuoden takaa ja van-

hentunutta tekniikkaa. Se ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia kuin nykyaikaisemmat 

ratkaisut. Nykyinen julkaisu (kuva 1) näyttää ulkoasultaan paperille tulostetulta lehdeltä, 

joka vain on luettavissa tietokoneen ruudulta. 

 

Kuva 1. Samlink-konsernin henkilöstölehti Samba [4]. 

Nykyratkaisu on virhealtis, koska kaikki artikkelien kirjoittajat eivät osaa käyttää tyyli-

muotoiluja. Ennen lehden julkaisemista lehden toimittaja tarkistaa jokaisen artikkelin ja 

manuaalisesti käynnistää varsinaisen julkaisuprosessin, mikä tekee nykyisen järjestel-

män käytöstä melko kankean. Teknisen uudistuksen lisäksi lehden luettavuus ja käytet-

tävyys tarvitsevat kehittämistä ja nykyaikaistamista. Visuaalinen ulkoasu on kulunut ja 

vanhanaikainen.  

2.3 Henkilöstölehden lukijatutkimus 

Esiselvityksen tarkoituksena on kerätä ja määritellä liiketoiminnan tarpeet ja järjestel-

män vaatimukset. Tavoitteena on selvittää, millaisia ominaisuuksia tai toimintoja järjes-

telmässä pitäisi olla. [5.] Suunnitteluprosessissa haluttiin työnantajan tarpeiden ohella 

antaa lehden lukijoille mahdollisuus vaikuttaa henkilöstölehden kehittämiseen. Tätä 

tarkoitusta varten laadittiin lukijakysely, johon lukijat vastasivat anonyymisti. Kyselytut-

kimus toteutettiin Webropol-sovelluksella, joka tarjosi tarkoituksenmukaiset työkalut 
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lukijakyselyn toteuttamiseksi ja tulosten raportointiin. Kysely (liite 1) koostui 12 kysy-

myksestä, joista 10 oli valintakysymyksiä ja kaksi avoimia kysymyksiä. Vastaajalle näy-

tettiin yksi kysymys kerrallaan, ja riippuen vastauksesta ohjattiin seuraavaan olennai-

seen kysymykseen. Esimerkiksi mikäli vastaaja ei lue nykyistä lehteä, ohitettiin kysy-

mykset, jotka koskivat nykyisen lehden käytettävyyttä.  

Lukijakyselyyn vastasi noin 35 % koko Samlink-konsernin henkilöstöstä. Kyselyn pää-

asiallisena tarkoituksena oli kerätä liiketoiminnan vaatimukset kehitettävää järjestelmää 

varten, niiden lisäksi haluttiin kartoittaa, luetaanko lehteä ylipäätään (kuva 2), kuinka 

tärkeänä viestintäkanavana sitä pidetään ja minkälaisena lehden rooli nähdään. 

 

Kuva 2. Henkilöstölehden lukijoita kuvaavat osuudet. 

Tutkimustulosten perusteella henkilöstölehdellä on edelleen paikkansa organisaation 

muun sisäisen viestinnän rinnalla. Lähes 90 % vastanneista pitää lehteä tärkeänä tai 

erittäin tärkeänä viestintäkanavana. Enemmistö lukijoista kokee lehden toimivan päivit-

täistä tietovirtaa täydentävänä ja syventävänä sekä myös viihdyttävänä mediana [3, s. 

225]. Vain 17 % mieltää lehden ensisijaiseksi tietolähteeksi. 

2.4 Tutkimuksesta johdetut vaatimukset 

Lukijatutkimuksesta saadut tulokset voitiin jaotella kolmeen ryhmään: toiminnalliset, 

rakenteelliset ja sisällölliset kehitysideat. Koska tämän insinöörityön aiheena on henki-
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löstölehden verkkojulkaisun tekninen kehittäminen, keskityn tässä toiminnallisten ja 

rakenteellisten vaatimusten käsittelemiseen. Lehden sisältöä koskevat kehitysideat 

jatkotyöstää organisaation viestintäosasto. 

Vaatimusluettelo (liite 2) on kokoelma lukijoiden esille tuomista kehittämistarpeista. 

Luettelon kohteet käytiin läpi pienryhmässä, jossa oli edustajia yrityksen viestintäosas-

tolta ja henkilöstöhallinnosta. Lopputuloksena saatiin määriteltyä varsinaiset järjestel-

män vaatimukset. 

Uusi verkkolehti haluttiin toteuttaa samalle alustalle yrityksen intranetin kanssa, jotta 

siitä tulisi kiinteämpi osa muuta sisäistä viestintää. Käyttäjät löytäisivät heitä koskevan 

informaation keskitetysti yhdestä paikasta. Käyttäjille yksi tärkeimmistä vaatimuksista 

oli intranetportaalin hakutoiminnon laajentaminen henkilöstölehdessä julkaistuun sisäl-

töön.  

Juholinin [6, s. 61–63.] esittelemän työyhteisöviestinnän uuden agendan yksi peruspila-

ri on ajantasaisen tiedon saaminen, tuottaminen, jalostaminen ja vaihdanta. Nykyises-

sä viestintäympäristössä ajantasaisen tiedon jakaminen on jokaisen organisaatiossa 

työskentelevän vastuulla. Agendan avainsanoja ovat myös vuorovaikutus ja vastavuo-

roisuus. Vuorovaikutus syntyy ihmisten välisissä keskusteluissa, pohdinnoissa ja aja-

tustenvaihdossa. Näistä tarpeista syntyi myös vaatimuksia kehitettävälle palvelulle.  

Lehden toimitusprosessi haluttiin joustavammaksi ja mahdolliseksi koko henkilöstölle. 

Aikaisemmin lehteä on julkaistu viikoittain, mutta uudistuksen myötä vaatimukseksi tuli, 

että tieto jaetaan sillä hetkellä, kun se on relevanttia. Keskustelu- ja kommentointipals-

tojen käyttöönottamisella mahdollistetaan lukijoiden ajatustenvaihto, kyselyt ja keskus-

telut. 

Oleellinen osa lehden käyttökokemusta on sen visuaalinen ulkoasu. 76,5 % lukijaky-

selyyn vastanneista piti lehden ulkoasua keskinkertaisena tai huonona. Varsinainen 

informaatio välitetään kirjoitetun tekstin avulla, mutta ulkoasu, viestin muoto ja tausta 

ovat kaikki osa viestiä. Ulkoasun on tuettava sanomaa ja muodostettava hallittu koko-

naisuus. [7, s. 3.] 



6 

  

3 Uuden julkaisujärjestelmän määrittely 

Määrittelyvaiheessa määritellään järjestelmän käyttäjät ja käyttötapaukset, sivuston 

rakenne ja navigointimalli. Esiselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneiden liiketoiminta- 

ja järjestelmävaatimusten perusteella kuvataan järjestelmän taksonomia, navigaatio, 

sivujen asettelumallit ja sivupohjat. Määrittelyn lopuksi listataan sivuston tarvitsemat 

sisältötyypit ja yksityiskohtaiset saraketiedot, joilla voidaan tallentaa jokaiseen sisältö-

tyyppiin liittyvät metatiedot. [5.] 

3.1 Käyttäjät ja käyttötapaukset 

Palvelun käyttäjät koostuvat viestintäosastosta, konsernin henkilöstöhallinnosta ja yri-

tyksen henkilöstöstä. Henkilöstöllä on kaksi eri roolia sisällöntuottajana ja lukijana. Kai-

kille käyttäjille yhteisiä käyttötapauksia (kuva 3) ovat artikkelien kirjoittaminen, ilmoitus-

ten lisääminen ilmoitustaululle ja tapahtumien lisääminen kalenteriin.  

 

Kuva 3. Henkilöstölehden julkaisujärjestelmän käyttötapauskaavio. 

Viestintäosasto toimittaa viikoittain julkaistavaa lehden pääartikkelia ja määrittelee etu-

sivulle nostettavat blogit, koostaa eri sisäisen viestinnän kanavissa julkaistuista uutisis-

ta tai puheenaiheista linkkilistan ja valitsee tai tuottaa lehdessä julkaistavan kevennys-

jutun, joka voi olla esimerkiksi gallupkysely, mietelause tai sarjakuva. Henkilöstöhallinto 
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(HR) tuottaa lehteen artikkeleita työyhteisössä tapahtuvista muutoksista ja ylläpitää 

konsernin rekrytointitilanteesta kertovaa yhteenvetolistaa.  

Henkilöstö voi kirjoittaa lehteen vapaa-aikaan tai ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä 

artikkeleita. Lisäksi yrityksessä aloittaneet uudet työntekijät kirjoittavat itsestään leh-

dessä julkaistavan esittelytekstin. 

3.2 Sivuston rakenne ja navigointimalli 

Uusi henkilöstölehti toteutettiin samalle Microsoft SharePoint -alustalle yrityksen intra-

netin Santran kanssa, joten sivuston ylätason rakenne ja navigointimalli noudattelevat 

sen rakennetta. Globaali navigointijärjestelmä periytyy pääsivustolta. Lehden käytettä-

vyyttä parannettiin sillä, ettei käyttäjän tarvitse liikkua sivuston rakenteessa vaan kaikki 

tarvittava löytyy etusivulta. Sivuston lokaali navigointi voitiin näin ollen piilottaa näkyvis-

tä. Kuvasta 4 nähdään, että sivusto on rakenteeltaan hierarkkinen. 
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Kuva 4. Henkilöstölehden sivustorakenne. 

Samba-sivusto perustettiin intranetin juurisivuston alle. Tämän sivuston alle luotiin ali-

sivu arkistointilistausta varten ja tarvittavat luettelot uusia henkilöitä, tapahtumia, ilmoi-

tuksia ja avoimia tehtäviä varten. Sivusto hyödyntää juuren alla olevaa bloginostot-

luetteloa. Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin huomiota artikkelisivujen kasvavaan mää-

rään ajan kuluessa, joten Samba-sivuston alle luotiin vuosikohtaiset artikkeli-alisivustot. 

Yksittäiset lehteen kirjoitetut artikkelit tallentuvat automaattisesti kuluvan vuoden Sivut-

kirjastoon. 
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3.3 Tietosisällön määrittely 

SharePoint-alusta tarjoaa suuren määrän valmiiksi määriteltyjä komponentteja tiedon 

tallentamiseen ja mallintamiseen. Tietorakenteiden pääkomponentteja ovat kirjastot, 

luettelot, sisältötyypit ja sarakkeet. Sarakkeita voidaan luoda luettelotasolla tai sivusto-

sarakkeina, jolloin ne ovat käytettävissä sivustokokoelman kaikissa luetteloissa ja sisäl-

tötyypeissä. Kirjastot ja luettelot ovat verrattavissa tietokantatauluihin, jotka sisältävät 

sarakkeita ja rivejä. SharePointin luettelot ovat dynaamisia, ja niihin voidaan tarvittaes-

sa lisätä tai niistä voidaan poistaa sarakkeita. Sisältötyypit määrittelevät metadatan ja 

sen, miten yksittäinen tietoelementti (dokumentti tai luettelokohde) käyttäytyy. Jokainen 

sisältötyyppi sisältää viittauksen yhteen tai useampaan sivustosarakkeeseen. Kuva 5 

havainnollistaa, miten luetteloon tai kirjastoon liitetyn sisältötyypin kautta otetaan käyt-

töön myös siihen kuuluvat sivustosarakkeet, työnkulut, tietojen hallintakäytännöt ja 

asiakirjamallipohjat [8]. 

 

Kuva 5. Sisältötyyppien yhteydet kirjastoihin ja luetteloihin [8]. 

Tyypillisesti sisältötyypit määritellään ja hallinnoidaan sivustokokoelmatasolla. Samaa 

sisältötyyppiä voidaan käyttää useissa luetteloissa ja kirjastoissa, ja jokainen luettelo 

tai kirjasto voi sisältää useita eri sisältötyyppejä. [8.] 
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Taulukossa 1 on lueteltu henkilöstölehdessä tarvittavat sisältötyypit ja niihin liittyvät 

sarakkeet. 

Taulukko 1. Samba-sivuston sisältötyypit ja sivustosarakkeet. 

SISÄLTÖTYYPIT SIVUSTOSARAKKEET 

Artikkeli Juttutyyppi 

Otsikko 

Artikkelin päivämäärä 

Tekstinkirjoittaja 

Sivun kuva 

Valokuvaaja 

Kuvateksti 

Ingressi 

Sivun sisältö 

 

Ilmoitus Juttutyyppi 

Otsikko 

Teksti 

Vanhentuu 

 

Tapahtuma Tapahtuma 

Alkamisaika 

Päättymisaika 

Paikka 

Kuvaus 

Yhteyshenkilö 

 

Rekrytointikohde Tehtävä 

Yksikkö 

Esimies 

Tilanne 

 

Yhteystieto Juttutyyppi 

Kuva 

Sukunimi 

Etunimi 

Tehtävänimike 
Aloituspvm 

Toimipaikka 

Esittelyteksti 

Artikkelin pvm 

Sisältötyyppeihin ei liity vaatimuksia työnkuluista, hallintakäytännöistä tai asiakirjamalli-

pohjista.  
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4 Verkkojulkaisun käyttöliittymien ja teknisen toteutuksen suunnittelu 

Suunnitteluvaihe käynnistyy sivuston rautalankamallien hahmottamisella. Rautalanka-

mallien avulla voidaan suorittaa käytettävyystestausta ja visualisoida kehittäjille, miltä 

lopputuloksen tulee näyttää. Tässä vaiheessa tuotetaan myös käyttöliittymän visuaali-

nen ulkoasu (värit, typografia, kuvat, ym. elementit). Suunnitteluprosessin lopuksi to-

teutetaan toimiva prototyyppi ja luodaan sivuston tarvitsemat tyylisivut, kuvat, perustyy-

lisivut ja sivujen asettelumallit. [5.] 

4.1 Käyttöliittymäkuvaukset 

Käyttötapauksien ja tietosisällön määrittelyn jälkeen voitiin kuvata lehden käyttöliitty-

mät. Lehden etusivun lisäksi kuvattiin varsinainen lehtiartikkelin pohja ja se, miten se 

avautuu etusivulle, uuden henkilön esittelylomake ja lehden arkistosivu. Kuvassa 6 on 

etusivun käyttöliittymän rautalankamalli, ja muut rautalankamallit löytyvät insinöörityön 

liitteistä (liite 3). Käyttöliittymien rautalankamallien kuvaamiseen käytettiin helppokäyt-

töistä graafista Balsamiq Mockups -työkalua. 
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Kuva 6. Samban etusivun rautalankamalli. 

Lehden etusivun rautalankamallissa suunniteltiin, mitä elementtejä etusivulle halutaan 

nostaa. Etusivu jaetaan kolmeen palstaan. Pääpaino on keskimmäisellä palstalla, jo-

hon nostetaan lehden artikkeleista otsikko, ingressi ja pääartikkelista kuva. Uusien 

henkilöiden esittelystä poimitaan henkilön nimi, tehtävä, aloituspäivämäärä ja muutama 

rivi esittelytekstiä. Henkilöistä on kerrallaan näkyvissä yksi esittelykohde ja lukijan on 

mahdollista selata muita luettelon kohteita selauspainikkeilla. Näiden lisäksi keskipals-

talle nostetaan ilmoitustaulun kohteet ja muodostetaan sanapilvi lukijoiden tekemistä 

hakukohteista.  

Oikean palstan tarkoitus on kerätä keskitetysti viestintään liittyvää sisältöä. Siihen sijoi-

tetaan muualta intranetistä poimitut bloginostot. Pääblogi saa oman nostoalueen, muut 

blogit kiertävät karusellissa niin, että kerrallaan näkyy yhden blogin uusimman kirjoituk-

sen päivämäärä, otsikko ja muutama rivi blogikirjoituksen sisällöstä. Oikealla palstalla 

näkyy myös luettelo viestinnän kokoamista uutisvinkeistä, jotka on poimittu muista yri-

tyksen sisäisistä viestintäkanavista.  
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Vasemman palstan tarkoitus on kerätä asiat, jotka edellyttävät lukijoilta jonkinlaista 

toimintaa. Ylimpänä on muistilista asioista ja tapahtumista, joilla on selkeä alkamis- ja 

päättymishetki. Sen lisäksi vasemmalla palstalla on henkilöstöhallinnon listaus avoimis-

ta rekrytointikohteista ja sisältöalue, niin sanottu kevennyspalsta, johon viestintä voi 

lisätä haluamaansa viihteellistä sisältöä, kuten sarjakuvan, taidetta, kuvia tai gallupeja. 

Käyttöliittymien kuvaamisen jälkeen pidettiin katselmointi viestinnän virtuaalitiimissä, 

jonka katsotaan edustavan yrityksen eri tahoja, joilla on viestintään liittyviä tarpeita. 

Katselmoinnissa esiteltiin lukijatutkimuksen tulokset, niistä johdetut vaatimukset ja rau-

talankamallit eri näytöistä. Käyttöliittymien rautalankamalleista voitiin päätellä, miltä 

osin lehden toteutuksessa voidaan hyödyntää SharePointin OOTB-komponentteja ja 

mitkä elementit vaativat räätälöityjä ratkaisuja. Rautalankamallien perusteella mainos-

toimisto suunnitteli lehden visuaalisen ulkoasun: värit, typografian, kuvat ja muut käyt-

töliittymäelementit. 

4.2 SharePointin vakioelementit 

SharePointin asentamisen jälkeen tuotteessa on suoraan käytettävissä piirteitä ja toi-

mintoja, joita kutsutaan Out-Of-The-Box (OOTB) -ominaisuuksiksi. Se tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, että voidaan luoda uusia luetteloita, sivustoja ja näkymiä tai muokata si-

vuja ilman minkäänlaista ohjelmointia tai erityistä konfigurointia.  

Henkilöstölehden etusivun nostoissa ja luetteloissa hyödynnettiin suoraan näitä OOTB-

elementtejä. Ilmoitustaulu-, muistilista- ja samlinkilaiset-luettelot luotiin SharePointin 

ilmoitukset-, kalenteri- ja yhteystiedot-luetteloiden pohjalta. Etusivun muistilista, parhaat 

palat ja ilmoitustaulu on nostettu SharePointin näkymien ja www-osien avulla. Näiden 

lisäksi tarvittavin muokkauksin hyödynnettiin SharePointin mukautettua luetteloa, tie-

dostokirjastoja ja hakutoiminnallisuutta. Käytännössä kaikki henkilöstölehteen liittyvät 

toiminnot tulivat valmiina SharePointista ja muokkaamista vaativat asiat liittyivät kohtei-

den esittämiseen ja ulkoasuun. Ainoa sovelluskehittämistä vaatinut elementti on lehden 

arkistointi-www-osa. 
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4.3 Kehittäminen asiakaspuolella 

Henkilöstölehden uusien piirteiden suunnittelussa lähtökohtana oli, että pyritään mah-

dollisimman joustaviin, uudelleenkäytettäviin ja tuotteistettaviin ratkaisuihin. Pääperi-

aatteena oli, että kehittäminen pyritään tekemään asiakaspuolen ohjelmointina (client-

side), jolloin palvelun käyttäminen ei kuormita palvelinta eivätkä käyttäjät joudu odot-

tamaan sivujen latautumista. Asiakaspuolen ohjelmoinnilla mahdollistetaan myös tehty-

jen ratkaisujen käyttöönottaminen alustariippumattomasti missä tahansa ympäristössä, 

joka tukee vastaavia teknologioita. Asiakaspuolen kehittäminen tarjoaa myös kehittäjäl-

le helpomman ja joustavamman tavan uusien ominaisuuksien kehittämiseen ja käyt-

töönottamiseen sekä niiden ylläpitämiseksi jatkossa. Asiakaspuolen kehittämistä voi-

daan SharePoint-ympäristössä tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: käyttäjäkoke-

muksen kautta eli millä tavoin käyttäjään ollaan vuorovaikutuksessa sekä miten ja mis-

tä tarvittava tieto saadaan [9].  

Hyödyntämällä Ajax-teknologiaa voidaan www-sivulla saavuttaa käyttäjäkokemus, jos-

sa www-sivun näyttäminen tai käyttäytyminen ei häiriinny [10]. Kommunikoimalla 

asynkronisesti ohjelma lähettää pyynnön palvelimelle, jossa kysely suoritetaan taustal-

la ja ohjelma jatkaa suorittamista samanaikaisesti, kun pyyntöä käsitellään. Lopulta 

ohjelma huomaa, että pyyntö on käsitelty ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet. [9.] 

Kuvassa 7 kuvataan, miten SharePoint-sivu (ASP.NET Page) voi sisältää Ajax-

komponentteja, jolloin sivu ladataan vähintään kerran palvelimelta ja kaikki sitä seuraa-

va vuorovaikutus tapahtuu asiakasselaimessa ja asiakas- tai palvelinpuolen kommuni-

kointi tapahtuu asynkronisesti taustalla. 
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Kuva 7. Palvelinpyynnöt www-sivulta, joka sisältää myös Ajax-komponentteja [9]. 

SharePoint-sivuilla käytetään tyypillisesti koko sivun takaisinlähetyksen (full-page post-

back) ja asynkronisen kommunikoinnin yhdistelmää palvelinpyynnöissä. Asiakaspuolel-

la tietoihin päästään käsiksi hyödyntämällä asiakaspuolen oliomallia (CSOM), REST-

rajapintaa tai ASP.NET-www-palvelua (ASMX). [10.] 

5 Henkilöstölehden verkkojulkaisun toteutus 

5.1 Sisältötyypit ja niihin liittyvät saraketiedot 

Verkkolehden toteutusvaihe käynnistyi tarvittavien sisältötyyppien, sivustosarakkeiden 

ja sivumallien luomisella. Tehdyn määrittelyn ja rautalankamallien perusteella todettiin, 

että toteutuksen kannalta vain lehden artikkelia varten tarvitaan uusi sisältötyyppi. Si-

sältötyyppi Samba artikkeli luotiin sivustokokoelmatasolle SharePointin artikkelisivutyy-

pin pohjalta. Sisältötyyppiin lisättiin sivustosarakkeet juttutyyppi, valokuvaaja ja ingressi 

sekä piilotettiin näkyvistä artikkelisivutyyppiin liitetty sarake yhteenvetolinkit. Mikäli tä-

mä sarake olisi poistettu, se olisi poistunut kaikista niistä luetteloista ja kirjastoista, jois-

sa artikkelisivusisältötyyppi on käytössä. SharePointin OOTB-sarakkeisiin saattaa 

myös liittyä toiminnallisuuksia, ja sarakkeiden poistaminen voi aiheuttaa sivulle virheti-
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lanteen. On siis turvallisempaa piilottaa tarpeettomat sarakkeet näkyvistä kuin poistaa 

ne kokonaan. 

5.2 Perustyylisivut ja sivujen asettelumallit 

SharePoint 2010:ssä on kaksi erilaista sivutyyppiä, perinteistä verkkosivua muistuttava 

sivu ja sivustosivu. SharePoint Server 2010 sisältää näiden lisäksi erityisesti www-

sisällön julkaisemiseen tarkoitettuja sivustosivuja. Näitä julkaisusivuja voidaan luoda ja 

muokata selaimen kautta tai SharePoint Designer -työkalun avulla. Julkaisusivut koos-

tuvat kolmesta osasta, sivun varsinaisesta sisällöstä, perustyylisivusta ja sivun asette-

lumallista. [11.] 

SharePointin perustyylisivujen avulla voidaan muuttaa sivuston globaalia ulkoasua. 

Perustyylisivu on SharePoint-sivuston perusrakenneosa, jonka kautta kontrolloidaan 

monia yleisiä elementtejä, kuten ylä- ja alatunnisteita, hakua ja navigaatiota. Sen avulla 

sivustoon voidaan lisätä myös yrityksen tarpeisiin muokattuja komponentteja. [12.] Pe-

rustyylisivut sisältävät myös viittaukset käytettäviin CSS-tyylisivuihin, jotka määrittele-

vät sivujen käyttötuntuman [13].  

Perustyylisivu yhdessä sivun asettelumallin kanssa vaikuttavat siihen, miltä sivu näyt-

tää. Perustyylisivulla määritellään kaikille sivuille yhteiset vakioelementit, ja sivun aset-

telumalli kertoo komponenttien sijainnin yksittäisellä sivulla. Tosin perustyylisivutkin 

sisältävät sisältöalueita (content placeholder), joita käytetään määrittelemään sivuele-

menttien, kuten logon, navigaatioiden tai haun sijaintia. Muokattaessa perustyylisivuja 

pitää varoa poistamasta vakiosisältöalueita, koska niitä saatetaan käyttää SharePointin 

toiminnoissa. [12.] 

Henkilöstölehti liitettiin osaksi yrityksen intranetiä, jolla oli jo oma perustyylisivunsa. 

Koska vaatimusten kautta ei ilmennyt mitään perustyylisivuun liittyviä lisätarpeita, voi-

tiin lehden toteutuksessa käyttää olemassa olevaa Intra.master-perustyylisivua. 

Asettelumalli on aspx-sivu, joka määrittelee, miten sivun sisältö asettuu sivulle. Sivun 

asettelumalli mahdollistaa samankaltaista sisältöä esittävien sivujen visuaalisesti yhte-

näisen ilmeen. Sen avulla voidaan kontrolloida, miten sivuun liitetyn sisältötyypin sivus-

tosarakkeet asemoidaan ja niiden sisältämä tieto näytetään sivulla. [11.] 
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Henkilöstölehden etusivun asettelumalli OnlineMagazine.aspx koostuu kolmesta 

palstasta, joista keskimmäinen on 50 % leveä ja reunimmaiset 25 % leveät suhteessa 

sivun kokonaisleveyteen. Etusivun asettelu ei sisällä yhtään sisältökenttää vaan ennal-

ta määrätyt www-osa-alueet, joihin voidaan lisätä haluttuja www-osia. Käytetyssä pe-

rustyylisivussa oli määritelty lokaali navigaatio sivun vasempaan reunaan, ja se piilotet-

tiin näkyvistä asettelusivuun tehdyllä tyylimäärityksellä (esimerkkikoodi 1). 

<style> 

body #s4-leftpanel{display: none;} 

.s4-ca{margin-left: 0px;} 

</style> 

 Vasemman navigaation piilotus julkaisusivustolla [14]. 

Kuva 8 havainnollistaa lehden artikkelisivun OnlineMagazineArticle.aspx asettelumalliin 

sijoitettujen sivustosarakkeiden asemoinnin. Lisäksi sivun alareunaan varattiin tilaa 

kahdelle www-osa-alueelle. Oletuksena näihin alueisiin sijoitettiin vasemmanpuolei-

seen yhteenvetolinkit-www-osa ja oikeanpuoleiseen media-www-osa.  

 

Kuva 8. Henkilöstölehden artikkelisivun perustyyli ja asettelumalli. 

Jokaiseen artikkelisivuun haluttiin liittää mahdollisuus kirjoittaa kommentteja sivun si-

sältöön liittyen. SharePoint 2010 sisältää OOTB-kontrollin kommentointia varten. 
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Kommentointikontrollia varten rekisteröidään sivun alkuun esimerkkikoodin 2 määritys, 

joka kertoo, että kun sivulla näkyy SharePointControls-prefiksi, tulee käyttää ko. kont-

rollia määritetystä käännöksestä (assembly). 

<%@ Register TagPrefix="SharePointPortalControls"  

    Namespace="Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls"  

    Assembly="Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> 

 Viittaus kommentointikontrolliin liittyvään käännökseen. 

Tämän määrityksen jälkeen sivuun liitettiin kommenttikontrolli. Kontrollin huonoihin 

ominaisuuksiin kuuluu piirre, että kun se on sivulla, niin sivun avautuessa kohdistus 

(auto focus) siirtyy kommenttikentän tekstinsyöttökenttään. Pitkissä artikkeleissa tämä 

siis tarkoitti sitä, että sivu aukeaa lukijalle sivun loppuun. Tämän lisäksi kontrolliin liittyy 

muitakin ongelmatilanteita: Mikäli kommentti kirjoitetaan modaali-ikkunassa, se ei tule 

näkyviin koko näytön sivunäkymässä ja päinvastoin. Mikäli SharePointin haku ei ole 

ehtinyt käsittelemään sivua ja sen käyttöoikeuksia, kommentti näkyy vain sen kirjoitta-

jalle. Ongelmat voidaan korjata vain tekemällä oma kommentointi-www-osa. Tässä 

projektissa päädyttiin korjaamaan sivun avautuminen sivun alareunaan kirjoittamalla 

funktio, joka sekunnin päästä sivun avautumisesta siirtää kohdistuksen sivun alkuun. 

Räätälöidyn kommentointikentän toteutus siirrettiin jatkokehityspiirteeksi. 

Sivustoilla käytettävät sivun asettelumallit liitetään SharePointissa sivustokohtaisista 

asetuksista. Sivuston ja sivujen mallit -toiminnon kautta määritetään sivujen asettelu-

mallit, jotka käyttäjät näkevät luodessaan sivuston alle alisivustoja tai sivuja. Henkilös-

tölehden etusivuun määriteltiin, että sen alisivustot perivät sivumallit pääsivustolta ja 

suoraan sivuston alle luodut sivut käyttävät OnlineMagazine-asettelumallia. Kun pääsi-

vuston alle luotiin vuosikohtaiset artikkelialisivustot, ne noudattavat samaa sivun aset-

telumallia kuin lehden etusivu. 

Artikkelialisivustoihin liitettiin sivumalliksi Sambajuttu-niminen OnlineMagazineArticle-

asettelumalli. Kun käyttäjä luo uuden sivun eli lehtiartikkelin, sivu käyttää määritettyä 

sivun asettelua. Käyttäjä lisää artikkelin sisällön sivupohjassa määriteltyihin kenttiin ja 

www-osiin. Kun lehden lukijat avaavat sivun lukutilaan, he näkevät perustyylisisivusta, 

sivun asettelumallista ja sivun sisällöstä koostetun lehtiartikkelin. 
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5.3 SharePoint-luettelon oliomalli ja REST API -rajapinta 

SharePointissa luettelo on tietorakennetyyppi, joka kuvailee kokoelman samankaltaisia 

kohteita. SharePoint-luettelot muistuttavat rakenteeltaan ja käytökseltään tietokantatau-

luja. Ne sisältävät rivejä, sarakkeita ja kenttiä ja reagoivat tapahtumiin. Listan tietorivejä 

kutsutaan kohteiksi. Luettelokohde koostuu tyypitetyistä kentistä, jotka sisältävät koh-

teen yksityiskohtaiset tiedot. [15.] 

Luetteloita voidaan luoda suoraan selainkäyttöliittymästä, ohjelmallisesti hyödyntäen 

API-rajapintaa tai WebServiceä ja määrittelemällä luettelo XML-skeemalla ja ottamalla 

käyttöön SharePoint-sivustolla. SharePointin OOTB -luettelot ovat luettelomalleja, joilla 

on ennalta määrätty skeema. Esimerkiksi kalenteriluettelo tukee kalenteritoimintoja ja 

ilmoitusluettelo varastoi ilmoitukset, joita halutaan näyttää sivustolla. Myös tiedostokir-

jastot ovat luetteloita, joihin tallennetaan asiakirjoja, muita tiedostoja ja metatietoja. 

[15.] 

Kuva 9 esittää SharePointin hierarkkista oliomallia, jota hyödyntämällä päästään käsik-

si SharePoint-sivustossa oleviin luetteloihin ja iteroimalla läpi luettelon saadaan kaikki 

luettelon kohteet. 

 

Kuva 9. SharePoint-oliomallin hierarkia [14]. 

Kehittäjille SharePoint tarjoaa useita eri keinoja, miten ohjelmallisesti voidaan vaikuttaa 

luetteloihin. [15.] Tässä verkkolehden kehittämisprojektissa hyödynnettiin niistä REST-

pohjaista palvelua, joka tarjoaa helpon pääsyn SharePoint-luettelon tietoihin.  
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SharePoint 2010 sisältää REST-pohjaisen ListData.svc-nimisen palvelun, joka palaut-

taa XML-pohjaisen Atom-protokollaan perustuvan syötteen luettelosta ja mahdollistaa 

vuorovaikutuksen SharePoint-sivuston kanssa. Palveluun päästään käsiksi tavallisen 

HTTP-pyynnön kautta, ja se käyttää standardeja HTTP-protokollan metodeja, kuten 

GET, POST, PUT ja DELETE, suorittaakseen palveluille tai tietolähteille CRUD-

toimintoja. REST URLiin (esimerkkikoodi 3) voidaan myös liittää QueryString-

parametreja, joiden avulla kyselyn palauttavaa dataa voidaan järjestää tai suodattaa. 

[15.] 

http://<server>/<site>/_vti_bin/ListData.svc/<list> 

 Viittaus ListData-palveluun selaimen URL-osoitteella. 

Esimerkkikoodi 4 näyttää, millaista XML-dataa REST-kysely palauttaa Sivut-nimisestä 

tiedostokirjastosta. Jokaisen kirjastoluetteloon tallennetun kohteen sisältö on luettavis-

sa omasta entry-elementistä. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

<feed xml:base="http://server/site/_vti_bin/listdata.svc/" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <title type="text">Sivut</title> 

  <id>http://server/site/_vti_bin/listdata.svc/Sivut/</id> 

  <updated>2015-02-15T15:23:59Z</updated> 

  <entry> 

    <id>server/site/_vti_bin/listdata.svc/Sivut(1)</id> 

    <title>Artikkelin otsikko</title> 

    <updated>vvvv-kk-pp klo</updated> 

    ... 

    <m:properties> 

      <d:Nimi>artikkeli.aspx</d:Nimi> 

      <d:Otsikko>Artikkelin otsikko</d:Otsikko> 

      <d:Tekstinkirjoittaja>Nimi</d: Tekstinkirjoittaja> 

      <d:ArtikkelinPvm>vvvv-kk-pp klo</d:ArtikkelinPvm> 

      <d:Juttutyyppi>Pääartikkeli</d:Juttutyyppi> 

      <d:Ingressi>Lorem ipsum dolor sit amet</d:Ingressi> 

    </m:properties> 

  </entry> 

  <entry> 

    <id>server/site/_vti_bin/listdata.svc/Sivut(2)</id> 

    <title>Artikkelin otsikko</title> 

    <updated>vvvv-kk-pp klo</updated> 

    ... 

    <m:properties> 

      <d:Nimi>artikkeli2.aspx</d:Nimi> 

      <d:Otsikko>Artikkelin otsikko</d:Otsikko> 

      <d:Tekstinkirjoittaja>Nimi</d: Tekstinkirjoittaja> 

      <d:ArtikkelinPvm>vvvv-kk-pp klo</d:ArtikkelinPvm> 

      <d:Juttutyyppi>Henkilöstömuutoksia</d:Juttutyyppi> 

      <d:Ingressi>Aliquam at lacus ut ex</d:Ingressi> 

    </m:properties> 
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  </entry> 

    ... 

 REST APIn palauttama XML-muotoinen data. 

XML-datan properties-rakenteessa listataan jokaisen luettelon kohteen sarakkeiden 

sisältö, jotka ovat poimittavissa kyselystä. Kyselyä muodostettaessa on muistettava 

käyttää sarakkeen sisäistä nimeä (internal name) eikä näyttönimeä (display name). 

Lehden pääartikkelin nostoon haluttiin mukaan myös artikkeliin liitetty kuva, jota ListDa-

ta-palvelu ei tarjoa. Tässä hyödynnettiin SharePoint 2010:n ECMAScript-oliomallin Ja-

vaScript laajennusta [16]. Varsinainen kysely tehtiin JQueryn Ajax-metodilla (esimerk-

kikoodi 5), joka suorittaa HTTP-pyynnön asynkronisesti [17]. 

$.ajax({ 

  url: url + "/_vti_bin/listdata.svc" + list + 

  "?$filter=JuttutyyppiValue eq 'P%C3%A4%C3%A4artikkeli'" + 

  "&$orderby=Modified%20desc" + 

  "&$top=1" + 

  "&$select=Id,Name,Title,Ingressi", 

  type: "GET", 

  ... 

}); 

 REST APIa hyödyntävä Ajax-kysely lehden pääartikkelin tietoihin. 

Kaikki lehden etusivulle tehdyt artikkeli- ja bloginostot saatiin toteutettua hyödyntämällä 

tätä kyselyrakennetta. Blogikarusellin karusellitoimintoa varten otettiin käyttöön JQue-

rylla toteutettu karuselliliitännäinen. Haasteita liitännäisen käytettävyyteen toi Ja-

vaScriptin toimintalogiikka ja Ajax-kysely. Kun samalla sivulla suoritetaan useita Ja-

vaScriptillä toteutettuja komponentteja, jokainen muuttuja on nimettävä yksilöllisesti. 

Jotta sivulla pystyttiin välttämään nimitörmäykset, käärittiin jokainen skripti omaan yksi-

lölliseen nimiavaruuteen. Asynkroninen kommunikointitapa blogikarusellin toteutukses-

sa aiheutti sen, että karuselli käynnistyi ilman sisältöä tai osittaisella sisällöllä. Ohjel-

makoodia käsiteltiin laskureiden avulla, jotka keräävät tietoa suoritetuista kyselyistä. 

Blogikaruselli näytetään sivulla vasta sen jälkeen, kun kysely on kokonaisuudessaan 

valmis. 

5.4 JavaScriptin liittäminen SharePoint-sivulle 

Helpoin tapa lisätä ohjelmakoodia SharePoint-sivulle on lisätä sivulle sisältöeditori-

www-osa ja liittää ohjelmakoodi suoraan www-osan HTML-editorin kautta sivulle. Tästä 
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seuraa kuitenkin ongelma, kun sivu avataan muokkaustilaan ja www-osan sisältö mo-

nistuu sivulle jokaisen muutoksen jälkeen. Ohjelmakoodi kannattaa tallentaa erilliseen 

tiedostoon sellaiseen SharePoint-kirjastoon, johon kaikilla sivuston käyttäjillä on vähin-

tään lukuoikeudet. Tämän jälkeen sivulle lisätään sisältöeditori-www-osa ja avataan 

sen ominaisuudet muokattavaksi. WWW-osan asetuksiin kohtaan sisällön linkki lisä-

tään viittaus ohjelmakooditiedostoon antamalla tiedoston URL-osoite. Kuvassa 10 nä-

kyvät Samban blogikarusellin www-osan asetukset. 

 

Kuva 10. JavaScript-tiedoston liittäminen SharePoint-sivulle. 

Sisältöeditoriin linkitettiin SharePointin Documents-hakemistossa sijaitseva tekstitie-

dosto, joka sisältää määrityksen suoritettavasta JavaScript-ohjelmakoodista.  

5.5 Luettelonäkymät ja XSLT 

Luettelo- ja tietonäkymät ovat tapoja, joilla luetteloiden ja tiedostokirjastojen sisältöä 

voidaan käyttäjille näyttää. Kun uusi luettelo luodaan, luodaan automaattisesti myös 

www-osa sen sisällön näyttämistä varten. Kaikki näkymät käyttävät luettelonäkymä-

www-osaa, mikä tarkoittaa, että tietojen suodatusehtojen lisäksi voidaan myös lisätä 

mukautettuja ryhmittelyjä, lajitteluja ja ehdollisia muotoiluja. Luettelonäkymän www-osa 

voi näyttää kerrallaan yhden näkymän luettelosta tai kirjastosta, johon se on kohdistet-

tu. Jos halutaan muuttaa sitä, miten tiedot loppukäyttäjille näkyvät, muutokset tehdään 

luettelon tai kirjaston näkymään ja otetaan käyttöön sivulla näkyvään www-osaan. [11; 

18.] 
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Kaikki SharePoint 2010:n näkymät perustuvat XSLT-muunnoskieleen (eXtensible Sty-

lesheet Language Transformation), joka kuvailee, miten XML-dataa voidaan näyttää 

luettavassa muodossa www-sovelluksissa. Ensimmäiseksi tiedot kysellään luettelosta 

tai kirjastosta ja palautetaan XML-muodossa, ja sen jälkeen XML-data muunnetaan 

XSL:n määritysten perusteella HTML-sivuksi, jota selainohjelma ymmärtää ja osaa 

näyttää tuloksen loppukäyttäjälle. Jokainen SharePointin vakioluettelonäkymä käyttää 

samaa jaettua XSLT-mallien kokoelmaa, joka sijaitsee palvelimella _layouts-

hakemistossa. Luettelonäkymän jokaista kenttää, riviä ja taulua varten XSLT:ssä on 

oma mallinsa. Luettelonäkymän ulkoasua muokataan generoimalla yliajava XSLT-

määritys muokattavaa mallia varten. Esimerkiksi korostettua kenttää varten generoi-

daan XSLT, joka yliajaa kyseisen kentän oletusmallin. [11; 18.] 

Henkilöstölehden etusivulla näytettävien uusien henkilöiden ja rekrytointikohteiden lis-

tauksissa hyödynnettiin SharePointin OOTB-luettelomalleja. Henkilöiden esittelyä var-

ten luotiin yhteystietoluettelo ja rekrytointikohteita varten mukautettu luettelo, johon 

lisättiin tarvittavat sarakkeet. Yhteystietoluetteloon luotiin uusi näkymä Uudet samlinki-

laiset, johon valittiin etusivun www-osassa näytettävät kentät. Näkymälle asetettiin 

kohderajoitus, jolla haluttiin rajoittaa näytettävien kohteiden määrä yhteen yhteystie-

toon kerrallaan. Vastaavasti rekrytointiyhteenvetoluetteloon luotiin uusi näkymä TOP3, 

johon rajoitettiin kohteiden lukumääräksi kolme kohdetta kerrallaan. SharePoint luo 

automaattisesti kohteiden läpi selaamista varten sivutusominaisuuden (paging), jolloin 

luettelon kohteita pääsee tarkastelemaan kohderajoituksen kokoisissa joukoissa. 

Näkymiin sisältyvien tyylien kautta luetteloiden ulkoasua ei pystytty muuttamaan halu-

tunlaiseksi, joten ulkoasun määrityksiä varten muokattiin XSLT-malleja molempien 

www-osien osalta. Muokattu XSL-tiedosto linkitetään luettelonäkymään www-osan ase-

tuksista. Muokattu XSLT hävitti SharePointin sivutustoiminnallisuuden, joten se piti 

toteuttaa uudelleen molempiin luettelonäkymien www-osiin. Sivutustoiminnallisuus 

koostuu kolmesta xsl:template-määrityksestä, pagingButtons, CommandFooter ja Na-

vigation [19]. Sivutustoiminto aiheuttaa oletuksena koko sivun latautumisen uudelleen 

siirryttäessä edelliseen tai seuraavaan kohteeseen, siksi molempien www-osien AJAX-

asetuksista piti ottaa käyttöön asynkroninen päivitys. 
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5.6 SharePoint 2010:n oliomalli 

SharePointin oliomallin hierarkia koostuu farmista, verkkosovelluksesta, sivustoko-

koelmasta, sivustosta, luettelosta ja tiedostokirjastosta (kuva 11). SharePoint mahdol-

listaa useamman palvelimen farmin käyttöönoton, jonka jokaisella yksittäisellä palveli-

mella on oma tehtävänsä. Farmi voi sisältää useamman front-end-palvelimen, joiden 

liikennettä voidaan hallita kuormantasaajalla. Kokoonpanoa voidaan keskitetysti hallita 

SharePointin Central Administration (CA) -työkalulla, jota voidaan käyttää myös palve-

lutilien konfigurointiin, käytön seurantaan ja erilaisten raporttien tuottamiseen. Share-

Point-ympäristön asennusta ja käyttöönottoa voidaan muuttaa PowerShell-

komentosarjoilla. [20.] 

 

Kuva 11. SharePointin oliomallin hierarkia [19]. 

SharePoint-farmi toimii IIS:n päällä. Se voi isännöidä monia www-sovelluksia, joista 

jokainen on omassa sovelluspoolissa (IIS:n Application Pool) suoritettava ASP.NET-

sovellus. Jokainen www-sovellus sisältää yhden tai useamman sivustokokoelman, jot-

ka ovat kokoelma verkkosivuja. Sivustokokoelmatasolla hallinnoidaan turvallisuusase-

tuksia, ryhmäkäytäntöjä (group policy) ja piirteitä (features), ja voidaan valvoa sivusto-

kokoelman suorituskykyä. [20.] 

Sivustokokoelmia ja sivustoja voidaan laajentaa luomalla niiden alle uusia alisivustoja 

ja edelleen niiden alle luetteloita ja tiedostokirjastoja. SharePoint mahdollistaa myös 

laajennettavuuden sovelluskehittämisen kannalta API-rajapintojen, oliomallien ja palve-

luiden kautta. [15.] 
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5.7 SharePoint 2010:n sovelluskehittäminen 

SharePoint-tuote on sisäisesti rakennettu joukkona piirteitä (features). Ne ovat koko-

naisuuksia, jotka voivat sisältää käännöksiä (assemblies), sivuja, kontrolleja ja työnkul-

kuja. Jokainen piirre yksilöidään SharePointin tuotekehyksessä erityisrakenteisella 

XML-tiedostolla. Tällainen rakenne mahdollistaa piirteiden käyttöönoton sovellus- tai 

sivustotasolla ja aktivoinnin tietyssä sivustokokoelmassa tai yksittäisellä sivustolla. 

SharePointin piirteet ovat myös räätälöityjen ominaisuuksien ydinrakennetta, ja ne kuu-

luvat kiinteästi Visual Studiolla tehtäviin SharePointin projektimalleihin. Ne ovat myös 

suositeltavin vaihtoehto räätälöityjen ominaisuuksien käyttöön ottamiseksi, koska niitä 

voidaan asentaa ja poistaa kontrolloidusti SharePoint-farmissa. [20.] 

Yksi SharePoint-projekti voi sisältää useita piirteitä, mutta vain yhden paketin (packa-

ge), jolla kontrolloidaan, miten laajennukset paketoidaan SharePoint-ympäristöön. Täl-

lainen wsp-paketti voi sisältää piirteitä, sivustomäärityksiä, sovelluksia ja sivustosivuja, 

www-osia, työnkulkujen laajennuksia, ulkoisia sisältötyyppejä sekä muita rakenteita, 

kuten käännöksiä ja resurssitiedostoja. [20.] 

Henkilöstölehden arkistointi toteutettiin hyödyntämällä yhtä SharePointin yleisimmistä 

projektimalleista, Visual WebPartia. Se on hyvin joustava, ja sitä voidaan hyödyntää 

rajattomasti sivuilla, jotka perustuvat www-osien käyttöön. Luotaessa Visual Studiolla 

uutta SharePoint-projektia voidaan valita kahdesta eri käyttöönottomallista haluttu tur-

vataso. Nämä käyttöönottomallit ovat Farm Solution ja Sandboxed Solution. Farm solu-

tion -malli sisältää korkeamman luottotason kuin sandboxed-malli. Farm solution -

mallin koodikäännökset otetaan käyttöön GACissa (Global Assembly Cache), ja koodia 

suoritetaan julkisesti samassa sovelluspoolissa kuin SharePoint-sivusto. Sandboxed-

malli suoritetaan ihan eri tavalla. Sen sijaan, että sitä suoritettaisiin samassa sovel-

luspoolissa, IIS:ssä on täysin erillinen palvelu, joka suorittaa sandboxed-sovellusta 

omassa prosessissa. Farm solution -malli tarjoaa suuremman kontrollin SharePoint-

ympäristössä, mutta voi aiheuttaa merkittävän riskin SharePoint-farmille, jos sovellusta 

ei ole tehty harkitusti parhaiden käytäntöjen mukaan. [20.] 

Arkisto-www-osa tehtiin farm solution -mallin mukaisesti. Jotta www-osasta saatiin 

mahdollisimman yleiskäyttöinen tuotenäkökulmasta, sovelluksessa tarvittavat paramet-

rit kysytään www-osan asetuksissa, jotka näkyvät kuvassa 12 [21].  
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Kuva 12. Arkisto-www-osan ominaisuudet. 

Varsinainen kysely henkilöstölehden artikkelialisivustojen Sivut-kirjastoihin ja uusien 

työntekijöiden yhteystietoluetteloon toteutettiin hyödyntämällä SharePointin Cross-

ListQueryInfo- ja CrossListQueryCache-luokkia (esimerkkikoodi 6). Niiden avulla voi-

daan rekursiivisesti kysellä useiden luetteloiden sisältöä useista sivustoista (SPWeb) 

samanaikaisesti [22]. Jotta kysely olisi suorituskykyinen myös myöhemmin, kun luette-

loiden kohteiden lukumäärä kasvaa, hyödynnettiin välimuistiin tallennettua luetteloda-

taa. Kysely muodostetaan CAMLin avulla, joka on XML:ään perustuva kyselykieli [23]. 

CrossListQueryInfo crossListQueryInfo = new CrossListQueryInfo{ 

 Webs = "<Webs Scope=\"Recursive\">", 

 Lists = "<Lists ServerTemplate=\"850\" />", 

 Query = "<Where>" + 

          "<Eq>" + 

           "<FieldRef Name='ContentType'/>" + 

           "<Value Type='Computed'>SambaArtikkeli</Value>" + 

          "</Eq>" + 

         "</Where>", 

 ViewFields = "<FieldRef Name=\"ArticleStartDate\" />" + 

              "<FieldRef Name=\"Title\" />" + 

              "<FieldRef Name=\"FileRef\" Nullable=\"TRUE\"/>" + 

         "<FieldRef Name=\"LinkFilename\" Nullable=\"TRUE\"/>" + 

             "<FieldRef Name=\"Juttutyyppi\" />", 

 RowLimit = 2000, 

 UseCache = true 

}; 
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CrossListQueryCache crossListQueryCache =  

new CrossListQueryCache(crossListQueryInfo); 

 

DataTable results = crossListQueryCache.GetSiteData(site); 

 Kysely, joka palauttaa sivuston ja sen alisivustojen kaikki artikkelisivut.  

Kyselyn palauttama data näytetään lukijoille taulukkomuodossa. SharePointissa on 

sisäänrakennettu taulukkonäkymäkontrolli SPGridView, joka sisältää tuen tietojen lajit-

teluun, suodattamiseen ja sivuttamiseen [24]. Jostain syystä tämän kontrollin käyttämi-

nen ei kuitenkaan onnistunut tässä projektissa, ja lopulta päädyttiin käyttämään 

ASP.NETin GridView-kontrollia. Näin ollen vaadittu arkistokohteiden suodattaminen 

artikkelin juttutyypin perusteella jäi toteuttamatta tässä vaiheessa. 

Kun Visual WebPart -projekti on valmis, se paketoidaan ja wsp-paketti asennetaan 

SharePoint-palvelimelle suorittamalla PowerShell-skripti (esimerkkikoodi 7) SharePoint 

2010 Management Shell -työkalulla.  

stsadm –o addsolution –filename Samlink.Samba.Archieve.wsp 

 Komento sovelluksen asentamiseksi SharePoint-palvelimelle 

Asentamisen jälkeen sovellus otetaan käyttöön SharePoint-farmissa ja aktivoidaan 

sivustokokoelmatasolla. Tämän jälkeen www-osa on käytettävissä sivustojen www-

osien galleriasta. 

5.8 CSS-tyylisivut 

SharePointin 2010-versiossa CSS-tyylisivujen rooli on suurempi kuin aikaisemmissa 

versioissa. Versiossa 2010 perustyylisivujen rakenne on muuttunut div-määrityksiksi 

edeltävän taulumuotoisen rakenteen sijaan. Siksi tyylimäärityksillä onkin entistä suu-

rempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä kukin sivun elementti selaimessa näyttää ja 

miten se on sijoitettu sivulle. [13.] 

Viittaus lehden omaan tyylisivuun samlink_samba.css tehtiin etusivun asettelumalliin. 

SharePointissa voidaan myös määritellä erikseen muokkaustilassa olevalle sivulle oma 

tyylisivu. Artikkelisivulla ilmeni tarve erillisille muokkaussivun tyylimäärityksille, joten 

artikkelisivun asettelumalliin lisättiin viittaus samlink_samba_editMode.css-tyylisivuun. 
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Henkilöstölehteä luetaan erikokoisilta näytöiltä, erityisesti pöytäkoneiden näytöiltä ja 

kannettavilta tietokoneilta. Lehden luettavuuden parantamiseksi sen sivut haluttiin res-

ponsiivisiksi eli skaalautumaan erikokoisille näytöille sopivaksi. SharePoint 2010 -

perustyylisivut sisältävät Meta-määrityksen, joka pakottaa selaimen käyttämään Inter-

net Explorer 8 -yhteensopivuusnäkymää [25]. Internet Explorer 8 ei kuitenkaan tue 

CSS3:n mediakyselyitä (media query), jotka määrittelevät sisällön mukautumisen näy-

tön resoluution mukaan. Aihe vaatii lisäselvitystä, ja siitä syystä responsiiviset sivut 

jätettiin jatkokehityspiirteeksi. 

CSS-tyylimääritysten käyttäminen yksittäiseen SharePoint-sivulla olevaan www-osaan 

asettaa myös haasteita. Kun sivulle lisätään www-osa, SharePoint yksilöi jokaisen si-

vulla olevan www-osan nimellä ja juoksevalla numeroinnilla, esimerkiksi MSOZo-

neCell_WebPartWPQ15. Tyylimäärityksissä voidaan viitata tähän yksilöivään nimeen, 

mutta sen käyttämisessä on huomioitava, että jos sivulta poistaa tai siihen lisää uuden 

www-osan, tuo yksilöivä nimi saattaakin muuttua. Varmempi tapa viitata yksittäiseen 

www-osaan on käyttää CSS-tyylimäärityksissä attribuuttiselektoria, esimerkiksi ms-

WPHeader TD[title^=”Contacts”]. Tämä määritys koskee sellaista www-osaa, jonka 

otsikko sisältää nimen Contacts. 

6 Uudistetun henkilöstölehden kehittämistyön tulokset 

Kehittämistyö tehtiin virtuaalikoneympäristössä palanen kerrallaan. Kehittäjä teki yksik-

kötestausta yksittäisten palasten valmistuttua ja integrointitestin, kun kaikki järjestel-

män palat olivat kehitysympäristössä valmiit. Koska kehitysympäristö ei vastannut tuo-

tantoympäristöä, toteutettiin kaikki sivustot, luettelot, näkymät ja muut elementit uudel-

leen tuotantoympäristöön, ja sivuston ulkoasu sekä CSS-tyylit viimeisteltiin vasta tuo-

tantoympäristössä. Tämän jälkeen lopputuotos katselmoitiin tilaajan ja tulevien ylläpitä-

jien kanssa. Katselmoinnissa kävi ilmi, ettei mainostoimiston tekemä leiska toiminut-

kaan kannettavien tietokoneiden pienellä näytöllä. Tästä seurasi muutoksia artikkelisi-

vun asettelumalliin ja pääartikkelinoston näkymiseen etusivulla. Samassa tilaisuudessa 

henkilöstöhallinto halusi poistaa etusivulta rekrytointiyhteenvetolistauksen ja sen sijaan 

haluttiin artikkelinostoja vastaava palsta henkilöstömuutoksista kertovalle artikkelille. 

Seurauksena oli etusivun epätasapaino reunimmaisten palstojen osalta, ja sen vuoksi 

poimitut parhaat palat päätettiin siirtää oikeanpuoleiselta palstalta vasemmalle. Muu-

toksen seurauksena muokattiin myös sisältötyyppejä. 
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Katselmoinnin jälkeen sovittiin, että tilaaja tekee hyväksymistestin ja vie vuoden 2015 

aikana julkaistut lehtiartikkelit uuden henkilöstölehden rakenteeseen. Koska vanha jul-

kaisujärjestelmä tuotti valmiiksi html-sivuja, ennen vuotta 2015 julkaistut lehdet voitiin 

siirtää lähes sellaisenaan uuden henkilöstölehden arkistoon. Näin niiden sisältö saatiin 

myös osaksi hakutoiminnallisuutta. Uudistuneen henkilöstölehden (kuva 13) käyttöön-

otto oli 12.2.2015.  

 

Kuva 13. Uudistunut Samlink-konsernin henkilöstölehti. 

Lehti sai lukijoilta erittäin positiivisen vastaanoton. Käyttöönoton jälkeen on tullut joitain 

havaintoja, jotka ovat vaatineet korjaustoimenpiteitä. Muistilista, joka näytti kuluvan 

viikon tapahtumat, muokattiin niin, etteivät viikolla vanhentuneet kohteet nousseet enää 

etusivun listaukseen. Blogipoiminnat poimittiin alun perin muokkauspäivämäärän mu-

kaan, mutta pian käyttöönoton jälkeen todettiin, että blogikirjoitukset on poimittava 

luontipäivämäärän mukaan. Ainoa lehden luettavuuteen vaikuttava korjaustoive liittyy 

lehdessä käytettävään Titillium Web -fonttiin, sen on koettu olevan liian ohutta ja pien-

tä, mikä tekee lukemisesta raskasta.  
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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa henkilöstölehdestä ensimmäinen paran-

neltu versio. Koska aikaa työn tekemiseen oli varattu rajallisesti, jouduttiin työn edetes-

sä jättämään joitakin toivottuja piirteitä myöhemmin toteutettavaksi. Sivusto haluttiin 

toteuttaa responsiiviseksi eli mukautumaan erikokoisille näytöille. SharePoint 2010 ei 

kuitenkaan tue tekniikkaa, jolla se olisi helposti saatu toteutettua. Arkistossa olevia koh-

teita haluttiin suodattaa juttutyypin mukaan, ja SharePoint sisältää OOTB-kontrollin, 

jonka avulla tämä olisi ollut mahdollista toteuttaa, mutta yrityksestä huolimatta sitä ei 

saatu ympäristössä toimimaan. Etusivulle toivottiin sanapilveä sivustolle tehtyjen haku-

jen hakusanoista. SharePoint 2010 -versiossa tämä toiminnallisuus olisi pitänyt toteut-

taa ohjelmoimalla itse alusta lähtien, kun taas seuraavassa SharePoint-versiossa piirre 

löytyy valmiina käyttöönotettavaksi. Neljäntenä jatkokehityspiirteenä listattiin lehden 

etusivulle upotettava gallupkysely. Sen olisi voinut toteuttaa SharePoint Designer -

työkalulla, mutta se olisi vaatinut, että sisällöntuottaja päivittää kontrollia aina uuden 

kysymyksen julkaisemisen yhteydessä, ja se koettiin liian riskialttiiksi. Artikkelisivuilla 

oleva kommentointielementti korvataan myöhemmin itse tehdyllä kontrollilla OOTB-

kontrollissa ilmenneiden virheiden vuoksi.  

7 Yhteenveto 

Insinöörityön tavoitteena oli liittää henkilöstölehti tiiviiksi osaksi muuta yrityksen viestin-

tää. Sen haluttiin olevan nykyaikaisempi ja luettavampi, ja sisällön toivottiin päivittyvän 

reaaliajassa. Teknisessä toteutuksessa pyrittiin joustavaan ja uudelleenkäytettävään 

tuotteeseen, jota voitaisiin hyödyntää jatkossa myös alustariippumattomasti missä ta-

hansa verkkopalvelussa. Pyrkimyksenä kehitystyössä oli ensisijaisesti käyttää alan 

uusimpia tekniikoita ja varmistaa palvelun siirrettävyys sellaisenaan SharePointin seu-

raaviin versioihin, Azure- tai Office365-pilvipalveluihin tai kokonaan toiselle alustalle, 

joka tarjoaa tuen vastaavien teknologioiden käyttämiseksi. Toteutuksessa haluttiin vält-

tää palvelinpään ohjelmointia sen kankeuden ja kuormittavuuden vuoksi ja keskityttiin 

kehittämään piirteet asiakaspuolella. Nämä asetetut tavoitteet saavutettiin täydellisesti. 

Ainoastaan sivujen asettelumallit ja arkisto-www-osa ovat SharePoint-alustaan kiinte-

ästi liittyviä osia, jotka on toteutettava käytettävän alustan tarjoamilla työkaluilla.  

Uudistamisprojektissa pidettiin koko työskentelyn ajan mielessä palvelun mahdollinen 

tuotteistaminen ja sen käyttöönottaminen myös yrityksen asiakkaiden verkkopalveluis-

sa. Bloginostoa ja -karusellia päästiin hyödyntämään heti niiden valmistuttua yrityksen 
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intranetissä sellaisenaan, ja lisäksi vain ohjelman parametreja muuttamalla sijoitettiin 

tärkeät uutiset uutiskaruselliin ja nostettiin nimipäiväänsä viettävien sankareiden nimet 

esiin.  

Henkilöstölehden verkkojulkaisun uudistaminen oli laaja kokonaisuus, josta olisi saanut 

useita insinöörityön aiheita porautumalla pintaa syvemmälle yksityiskohtiin. Ennen tätä 

projektia en ollut aikaisemmin tehnyt minkäänlaista kehittämistyötä SharePoint-

ympäristössä tai tässä käytetyillä teknologioilla, joten insinöörityö tarjosi mahdollisuu-

den perehtyä laajasti tuleviin työtehtäviini. Henkilöstölehden uudistaminen jatkuu järjes-

telmän seuraavissa kehitysversioissa. Seuraavan version on määrä valmistua touko-

kuun 2015 alussa. Tuohon versioon tavoitteena on saada responsiiviset sivut käyttöön. 

Projektin alussa olin tyytyväinen, ettei kehitettävästä järjestelmästä tehty kovin tarkkoja 

määrittelyjä, mutta jälkeenpäin ajatellen tarkemmat määritykset olisivat saattaneet 

säästää joitakin työtunteja ja poistaa väärinkäsityksiä sekä myöhemmin ilmenneitä 

puutteita. Jokainen SharePoint-kehittäjä tietää haasteet, jotka ympäristö asettaa. Har-

voin mikään onnistuu kerralla, ja onnistuakseen on tehtävä valtavasti taustatutkimusta 

ja yritettävä sinnikkäästi aina uudelleen.  
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Lukijatutkimuskysely 

Luetko Samlinkin henkilöstölehteä Sambaa?  

   Kyllä, aina kun se ilmestyy 
 

   Silloin tällöin 
 

   Harvemmin 
 

   

En koskaan. Miksi? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Palaatko Samban juttuihin uudelleen?  

   Kyllä 
 

   En 
 

   Joskus 
 

 

 

 

 

Löydätkö etsimäsi jutun helposti?  

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

Minkälaisia juttuja luet mieluiten?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

Miten tärkeänä viestintäkanavana pidät Sambaa?  

   Erittäin tärkeänä 
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   Tärkeänä 
 

   En kovin tärkeänä 
 

   En lainkaan tärkeänä 
 

 

 

 

 

Millainen rooli Samballa tulisi mielestäsi olla?  

(Voit valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon.)  

 Ensisijainen viestintäkanava 
 

 Täydentää muuta sisäistä viestintää 
 

 Viihteellinen (tarinoita yhteisistä tapahtumista, harrastuksista, työkavereista) 
 

 Toimia perehdytysmielessä uusille työntekijöille 
 

 Johdon viestintäkanava henkilöstöön päin 
 

 
Asialinjalla (katsauksia tulevaisuuteen, markkinatilanne, asiakkuudet, tuot-

teet, projektit) 
 

 
Motivaattori (esimerkkejä onnistumisista, muutosta vaativista ajattelu- ja 

toimintatavoista) 
 

 

Muu. Mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Mikä/mitkä vakiopalstoista kiinnostavat sinua eniten?  

(Voit valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon.)  

 Pääartikkeli lehden alussa 
 

 Henkilöstöuutiset 
 

 Tapahtumat 
 

 Samlinkilaiset 
 

 Santran parhaat palat 
 

 Avoimet toimet 
 

 Vapaa-aika 
 

 Samlinkissa tapahtunutta 
 

 Ilmoitustaulu 
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 Muistilista 
 

 

 

 

 

Onko Samban ilmestymistiheys mielestäsi sopiva?  

   Kyllä, kerran viikossa riittää. 
 

   Liian usein 
 

   Liian harvoin 
 

 

 

 

 

Millainen Samban ulkoasu mielestäsi on?  

   Hyvä 
 

   Keskinkertainen 
 

   Huono 
 

 

 

 

 

Minkälaista sisältöä Samban tulisi mielestäsi sisältää? 

(Voit valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon.)  

 Tekstiä 
 

 Kuvia 
 

 Linkkejä 
 

 Animaatioita 
 

 Ääntä 
 

 Videoita 
 

 Blogeja 
 

 Wikejä 
 

 

Muuta. Mitä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Pitäisikö Sambaa mielestäsi kehittää?  

   Kyllä 
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   Ei 
 

 

 

 

 

Kerro, miten Sambaa tulisi mielestäsi kehittää.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Vaatimusluettelo 

Taulukko 1. Lukijakyselyn vastauksista koottu vaatimusluettelo 

ID Vaatimusryhmä Vaatimuksen nimi Vaatimuksen kuvaus Lisätietoja 

1 Toiminnallinen Sisäänkirjautuminen Ei erillistä sisäänkirjautumista Ei liity yksistään tähän 
palveluun. 

2 Toiminnallinen Kohdistaminen Uutisten kohdistaminen lukijalle / 
osastolle / yksikkölle / koko henki-
löstölle 

 

3 Toiminnallinen Uutiskooste Intrassa julkaistuista uutisista 
yhteenvetoluettelo linkkeineen.  

Yksittäiset uutiset ka-
toavat intranetin muiden 
uutisten sekaan. 

4 Toiminnallinen Haku  Haku, joka hakee koko 
intrasta, mutta myös 
Sambasta ja sen arkis-
tosta 

5 Toiminnallinen Keskustelu mahdollisuus   

6 Toiminnallinen Kalenteri Asiat, joihin pitää reagoida tiettyyn 
aikaan mennessä, merkitään 
kalenteriin 

Tapahtumat aina ajan-
tasalla 

7 Toiminnallinen Ilmoitus lehden ilmestymi-
sestä 

Ilmoitus lehden ilmestymisestä ja 
linkki lehteen. 

Ilmoitus sähköpostiin, 
Yammeriin 

8 Toiminnallinen Lehden ilmestymistiheys Lehden ilmestyminen niin usein 
kuin on informoitavaa. "Jatkuvasti 
eläväksi". 

Vanhaa lehteä julkais-
tiin kerran viikossa eikä 
silloin, kun uutinen oli 
tuore. 

9 Toiminnallinen Lehden toimittaminen Toimitusprosessi joustavammaksi 
ja mahdolliseksi koko henkilöstöl-
le. 
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10 Toiminnallinen Näytä/ piilota toiminnalli-
suus 

Pitkissä uutisartikkeleissa näy-
tä/piilota toiminnallisuus 

 

11 Rakenteellinen Keskitetty viestintä Vistintä intranetin kautta, yhdestä 
paikasta. 

 

12 Rakenteellinen Yksi koostesivusto Yksi sivusto, johon nostettaisiin 
kootusti asiat eri viestintäkanavis-
ta (Sonetti, Yammer, Santra) 

news-letter, uutiskooste 

13 Rakenteellinen Sisällön jakaminen väli-
lehdille 

Kokonaisuuksien jakaminen erilli-
sille sivuille, ei yhdessä pötkössä 
(kuten nykyisessä) 

 

14 Rakenteellinen Kategorisointi Selkeämmät kategoriat asioille ja 
eri toimipisteiden ilmoitusasiat 
eroteltuna 

 

15 Rakenteellinen Ulkoasun parantaminen Siistimpi, nykyaikaisempi, visuaa-
lisempi, näköislehti, värikkäämpi, 
rennompi, pirteämpi ulkoasu 

 

16 Rakenteellinen Tärkeät ohjeet aina näky-
vissä / löydettävissä 

 Ohjeiden paikka jossain 
muualla 

17 Rakenteellinen Parempi käytettä-
vyys/luettavuus 

  

18 Rakenteellinen Toimenpiteitä vaativat 
asiat selkeästi esiin 

  

19 Rakenteellinen Juttujen palstoittaminen   

20 Rakenteellinen Juttukoosteet esim. vuo-
den ajalta 

  

21 Rakenteellinen Linkitys muihin kanaviin   

22 Rakenteellinen Sisältökooste lehden ju-
tuista 

Sisältökooste otsikkotasolla priori-
soidusti (tärkeimmät uutiset en-
simmäisenä) 

Lehden sisällysluettelo 
sähköpostiin 

23 Sisällöllinen Muistilistat ilmoitustaulu, kalenteri  

24 Sisällöllinen Ajankohtaiset asiat tilannekatsaukset, projektit, mitä 
tapahtuu muualla talos-
sa/osastoilla/kehitysryhmissä, 
asiakkuudet 
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25 Sisällöllinen Ihmiset harrastukset, työpäivä/-viikko, 
omia kirjoituksia, blogeja 

 

26 Sisällöllinen Rekrytointi avoimet työpaikat, nimitysuutiset  

27 Sisällöllinen Henkilöstöasiat työntekijäesittelyt + kuvat, edut, 
kerhot, ohjeet 

 

28 Sisällöllinen Tapahtumat asiakastapahtumat, Samsport, 
pikkujoulut, osastojen teemapäi-
vät, tempaukset, ym. 

 

29 Sisällöllinen Kurssit   

30 Sisällöllinen Muutokset organisaatio, toimintatavat ym.  

31 Sisällöllinen Linkkivinkkejä Santra, Yammer, Sonetti, ym.  

32 Sisällöllinen Kiinteistöasiat   

33 Sisällöllinen Kevennys sarjakuva, taidetta, kuvia, gallupe-
ja 

 

34 Sisällöllinen Taustoitettuja artikkeleita strategian edistäminen, organi-
saation kehittäminen, kulttuurin-
muutos 

 

35 Sisällöllinen Luotsiblogin tyyppisiä 
juttuja 

  

36 Sisällöllinen Johdon terveiset perusteluita päätöksille, taustatie-
toja uudistuksista, tavoitteet, jut-
tusarjoja kuten kulttuurimuutos 

 

37 Sisällöllinen Muut toimipaikat enem-
män näkyviin 

  

38 Sisällöllinen Onnistumiset mitä on saatu valmiiksi ja ketkä 
ovat olleet mukana, asiakaspa-
lautteet 

 

39 Sisällöllinen Kolumni kerran viikossa   

40 Sisällöllinen Tiimien / kehitysryhmien 
esittelyt kuvineen 

  

41 Sisällöllinen Enemmän vapauksia mitä 
saa julkaista (laajempi 
toimituskunta) 

  

42 Sisällöllinen Ei mainoksia   

 

 



Liite 3 

  1 (3) 

 

  

Käyttöliittymien rautalankamallit 

 

Kuva 1. Lehtiartikkelin rautalankamalli 
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Kuva 2. Lehtiartikkeli avattuna lehden etusivulta modaali-ikkunaan 

 

Kuva 3. Kuvaton lehtiartikkeli avattuna etusivulta modaali-ikkunaan 
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Kuva 4. Uuden työntekijän esittelylomake muokkaus- ja lukuikkunassa 

 

Kuva 5. Lehden arkiston rautalankamalli 

 


