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“Akkuna on työntekijöiden välistä keskustelua  

ja yhteistyötä tukeva väline.” 

Nykyinen Akkuna: 

Hyöty, jos uusi Akkuna toimisi näin: 

Nykyinen Akkuna: 

Hyöty, jos uusi Akkuna toimisi näin: 

Ei-esimiehet Esimiehet 



Mitä Sosiaalinen Akkuna voisi olla? 

• Analogia Facebookin ryhmiin voi kuulostaa hurjalta, mutta kun 

mietitään, mitä työkaluja Facebook tarjoaa ryhmille, päästään hyvin 

lähelle sitä, mitä vaatimukset Intranetissa olevalle sosiaaliselle 

työalustalle ovat. 

 

o Jakaminen ja kommentoiminen 

• Uutisten, kuvien, linkkien, dokumenttien yms. Jakaminen ryhmän seinällä. 

o Keskustelu 

• Seinällä kommenttia, linkkiä tai dokumenttia kommentoiden 

• Ryhmä-chätissä keskustellen. 

• Yksittäisen ryhmään kuuluvan henkilön kontaktoiminen. 

o Tapahtumat ja niihin ilmoittautuminen 

• Avoimet tapahtumat  

• Suljetut tapahtumat 

o Ja ennen kaikkea, ryhmän perustaminen ja siihen jäsenten lisääminen 

on helppoa! 



“Kalenteri, jossa näkyisi työryhmän/tiimin/yksikön yhteiset 

tapahtumat ja deadlinet, olisi hyvä” 

“Helpompi yhteinen wiki-toiminto helpottaisi yhteisten tekstien 

käsittelyä. Myös johto hyötyisi sellaisesta kun tehdään 

toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä, budjetointeja” 

“Chat-tyylinen kommunikointi työkavereiden ja kaupungin sisäisten 

asiakkaitten ja yhteistyökumppaneitten kanssa olisi mahdollista; 

keskustelussa voisi olla useampi henkilö kerrallaan” 

“Keskustelukanavaa, jossa voisi vaihtaa mielipiteitä kommentoiden” 

! 



Mikä on sosiaalisen Akkunan rooli? 

• Vaikka koko Intranet olisi tietyiltä toiminnallisuuksiltaan sosiaalinen 

Akkuna, voi loikkaus täysin käyttäjien ohjaamaan Intranetiin olla liian 

suuri tehtäväksi kerralla. 

•   

o Tai sellaisen tekeminen ei välttämättä ole edes 

tarkoituksenmukaista. 

 

• Viralliseen tietorakenteeseen perustuva kanava on edelleen 

Akkunan kivijalka, mutta sosiaaliselle Intranetille on selkeä 

tarve. 

 

 

 



Mikä on sosiaalisen Akkunan rooli? 

• Sosiaalinen Akkuna voisi näkyä läpi Intranetin paitsi 

toiminnallisuuksina, jotka mahdollistavat jakamisen ja 

kommentoinnin, mutta sen lisäksi Sosiaalinen Akkuna voisi tukea 

seuraavanlaista yhteystyötä: 

 

• Lyhytaikaisia työryhmiä. 

• Aliorganisaatioita (esim. Kirjasto). 

• Prosessien rajat ylittävien tehtävien hoitamista ja viestimistä. 

 

• Toisin sanoen, Sosiaalinen Akkuna voisi ilmentyä pop-up 

Intranetteinä Akkunan sisällä. 

 

 



 

 

Liikelaitok-

set ja yhtiöt 

 

 

Yhdyskunta- 

ja 

ympäristö-

palvelut 

Pop-up Intranet 

Konsernitaso (talous&hankinta, IT, viestintä jne) 

 

 

 

Sivistys- ja 

kulttuuripalvelut 

 

 

Hyvinvointi- 

palvelut 

 

 

Konserni- 

palvelut 

Esimiehen 

perustama tiimin 

oma 

viestintäkanava 

Koulujen liikuntakerhojen kehittämisryhmän 

Sosiaalinen Akkuna 

Organisaatiorajat ylittävän työryhmän Sosiaalinen Akkuna 

Työtila, jossa 

on jäseniä 

kaikilta 

toimialoilta 

sekä muista 

palveluista.  

Kts. Eevan tarina 

Kts. 

Jarnon 

tarina 



Mikä on sosiaalisen Akkunan rooli? 

• “Oma vs. organisaatiotasoinen Intranet (esim. Kirjasto vs. SiKu )  

 

o Lomakekyselyssä nousi esille huolenaihe, että kun Akkunoiden 

määrä vähenee, kasvaa epäolennaisen informaation määrä tai 

nykyiset tavat jakaa informaatiota kohdistetummassa Akkunassa 

poistuvat kokonaan. 

 

o Sosiaalinen Intranet voisi tarjota työkalut ryhmille perustaa 

omia, kenties joskus jopa väliaikaisia Akkunoita tehostamaan 

omaa työhön liittyvää viestintää, keskustelua ja dokumenttien 

yhteistä työstämistä ja ylläpitää tapahtumakalentereita. 

 

 



Mikä on sosiaalisen Akkunan rooli? 

• Tiedon jakaminen, kommentointi ja vasta työnallaolevista asioista 

keskustelu– yleisesti tai pienemmässä ryhmässä. 

 

o Akkunan uutislistauksessa olisi jakamista ja osallistumista helpottavia 

toiminnallisuuksia, jotka ovat tuttuja mm. Facebookista sekä muista 

verkkopalveluista, joissa ihmisten toivotataan osallistuvan keskusteluun 

ja jakavan sisältöä eteenpäin (esim. verkkolehdet). 

 

• Tykkää 

• Kommentoi 

• Jaa 

o Uutisen tai artikkelin voisi jakaa esimerkiksi oman organisaation 

seinälle ja jatkaa keskustelua pienemmällä porukalla. 

 

 



Mikä on sosiaalisen Akkunan rooli? 

• Pikaviestit – joko ryhmä-chätit tai “neuvontalinjat” ja läsnäolotiedot 

 

o Jo edellä mainitut käyttötarkoitukset vähentävät tarvetta käydä 

keskusteluja ja hoitaa asioita sähköpostitse ja pikaviestimen 

tehokkaampi käyttö vähentää tarvetta entisestään. 

 

• Mahdollisuus kommunikoida pikaviestimen avulla yksittäiselle 

henkilölle tai ryhmälle (huom. Yhteystiedoissa jo tarjotaan 

mahdollisuutena chättää) 

• Mahdollisuus luoda ryhmäkeskusteluja – joka pitkäaikaisia (esim. 

esimies luo ryhmän, jossa on kaikki hänen tiimiläiset) tai 

lyhyempikestoisia (palaverin valmistelu-chätti). 

• Läsnäolotiedot kertovat onko henkilö vapaa osallistumaan 

pikaviestikeskusteluun tai puheluun. 

 

 

 



Palveleva haku 

 

 

 

Sosiaalinen Akkuna 
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Mobiili-Akkuna 

 

“Perustoiminnallisuudet” 



“Mitä toivoisit uudelta Akkunalta” 

“Hakuominaisuutta, että tieto löytyisi paremmin. ” 

“Hakutoimintoa - ns. googlaamalla löytäisi sen mitä tarvitsee.  Kun 

tämä toimii ja sisältö on ajantasaista niin mitä enempää voisi 

toivoa” 

 “Että tietojen hakujärjestelmä toimisi tehokkaasti, tiedot 

ja asiat löytyisi loogisesti” 

? 



Mitä palveleva haku voisi olla? 

• Palveleva haku ei edellytä, että käyttäjä tietää hakemastaan asiasta 

muuta kuin hakutermin.  

 

o Palveleva haku tarjoilee valmiiksi organisoidun hakutuloksen pelkän 

yksinkertaisen sanahaun perusteella. 

 

o Jotta palveleva haku toimisi, täytyy tieto ja sisältö “tägätä” palvelevan 

haun yläkäsitteiden alle. 

 

 

 

 

 

 

 



Palveleva haku - esimerkki 

Hakusana: Takkurannan koulu 

Yhteystiedot 

 

Osoite ja kartta 

Henkilöt 

 

Rehtori:  

Koulusihteeri: 

Opettajat:  

Muu henkilökunta: 

Johtokunta: 

Järjestelmät 

 

Viima (?) 

Hae 

käyttäjätunnusta 

Pääkäyttäjä: 

Päätöksenteko 

 

Otsikko 

Otsikko 

Otsikko 

Sosiaalinen Akkuna 

 
Takkurannan Akkuna 

ryhmä 

Takkurannan liikuntapäivä 

- ideointiporukka 

Hakusanaan 

“koulu” liitetyt  

järjestelmät ja 

järjestelmään 

liittyvät muut tiedot. 

Hakusanalla 

löytyvät pop-up 

Intranetit. 

Päätöksen tekoon 

liittyvät sisällöt, 

jossa hakusana 

esiintyy. 



Vuosikello 
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“Perustoiminnallisuudet” 



Mainitse muutamia päivittäisiä haasteita, 

joihin kaipaisit apua? 

Tärkeistä asioista ajan tasalla pysyminen helposti. 59% 

Ajankohtaisista tehtävistä muistuttaminen.    48% 

Pakollisten rutiinitehtävien helpoksi tekeminen.  58% 

Pakollisista deadlineistä muistuttaminen.    36% 

  

? 



Mitä vuosikello voisi olla? 

• Vuosikello on visuaalinen elementti Akkunassa. Vuosikello auttaa 

työntekijöitä, joiden toimenkuva on aikataulujen sanelemaa, mutta 

vuosikellolla voidaan myös muistuttaa kaikille tärkeistä asioista, 

kuten lomista tai kehityskeskusteluista. 

 

o Vuosikello voisi olla: 

• Konsernitasoinen 

• Prosessitasoinen 

• Tiimitasoinen (esim. viestintä) 

• Esimiesten vuosikello 

• Muuta? 

o Vuosikellolla on ylläpitoliittymä, jolla vuosikelloa ohjataan eli vuosikellon 

ei tarvitse olla integroitu taustajärjestelmiin. 

 

 

 

 

 



Mobiili-Akkuna 

 

 

 

Sosiaalinen Akkuna 

 

 

 

Palveleva haku 

 

 

Vuosikello 

 

 

 

Mobiili-Akkuna 

 

“Perustoiminnallisuudet” 



Mobiili-Akkuna 

• Mobiili-Akkunan tarkoitus on tuoda Akkunan kriittisimmät 

tiedonhaun,  ja  

-jaon sekä työntekijöiden välistä kommunikaatiota tukevat 

toiminnallisuudet mobiiliin (älypuhelimeen). Tässä vaiheessa 

konseptointia ei vielä oteta kantaa, onko Akkuna 

kokonaisuudessaan mobiili-optimointu (responsiivinen) vai onko 

vain osa toiminnallisuuksista mobiilioptimointu (=m.akkuna.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobiili-Akkuna 

• Toiminnallisuudet, jotka hyödyntävät liikkuvaa työntekijää ja joiden 

pitäisi toimia mobiilissa optimoidusti. 

• Puhelinluettelo 

• Haku ja hakutulosten selaaminen (sisällön selaaminen) 

• Pikaviestit ja ryhmäpikaviestit 

• Uutisten selaaminen ja suodattaminen ja kommentoiminen ja jakaminen 

(sisällön selaaminen) 

 

• Mahdollisuuksien mukaan työtilat ja niissä toimiminen, mutta ei korkealla 

prioriteetillä. 

 

• Toiminnallisuudet, jotka eivät ole Akkuna-projektin piirissä 

• Järjestelmät ja niiden mobiiliversiot 

• Akkunan päivittäminen mobiilisti. 

 

 

 

 



“Perustoiminnallisuudet” 

 

 

 

Sosiaalinen Akkuna 

 

 

 

Palveleva haku 

 

 

Vuosikello 

 

 

 

Mobiili-Akkuna 

 

“Perustoiminnallisuudet” 



“Perustoiminnallisuudet” 

• Akkunan perustoiminnallisuuksiin lasketaan julkaisujärjestelmien 

tyypilliset toiminnallisuudet kuten: 

 

o Hierarkisen sivustorakenteen tekeminen 

o Sivujen tekeminen ja julkaisu sivustorakenteeseen. 

o Erityyppisten sisältöjen (uutinen, tiedote, artikkeli, kuva, video) julkaisu 

ja niiden kategorisoiminen/tägääminen ja julkaiseminen (ajastettu, 

manuaalinen) eri paikoissa (kuten konsernitasolla, prosessin 

Intranetissä). 

o Blogi 

o Sähköiset lomakkeet 

 

 

• Näihin vaatimuksiin ei oteta tarkalla tasolla kantaa tässä 

konseptissa. 

 

 

 



Informaatio-arkkitehtuuri – card sorting 

• Card-sorting tutkimuksessa paljastui, että ihmiset 

sijoittavat asioita erilaisten pääluokitusten alle. 

Intranetissä, jossa on paljon sisältöä, tämä aiheuttaa 

paljon käytettävyysongelmia. 

 

• Konseptin ja teknisen toteutuksen pitää siis tukea sitä, 

että 

 

o Asioiden luokittelut useamman pääluokituksen alle on 

mahdollista 

o Ristiinlinkitys on mahdollista – manuaalisesti tai automaattisesti 

o  Yhden asian useammassa paikassa julkaisu on mahdollista 



Informaatio-arkkitehtuuri ja navigaatio 

• Ensimmäiset card sorting –harjoitukset toivat jo paljon ymmärrystä aiheista, 

mitä käyttäjät hakevat useammasta kuin yhdestä paikasta. 

 

• Koska lopullisen, implementoitavan informaatio-arkkitehtuuri lukkoon 

lyöminen ei ole vielä ajankohtaista, card sorting harjoituksia kannattaa 

jatkaa iteratiivisella menetelmällä  tehdään versio, testataan, tehdään uusi 

version  testataan. 

 

• Testi kannattaa myös ulottaa prosessien sisälle. 

 

• Näin menettelemällä saadaan hyvä käsitys siitä, minkä asioiden pitää löytää 

useammasta kuin yhdestä paikasta. 

 

o  Websortin ilmaisella trial lisenssillä voi tehdä kolme kymmenen 

osallistuja testiä  kymmenenkin näkemystä on aina enemmän kuin 

pelkän suunnittelijatiimin. 

 



Informaatio-arkkitehtuuri – card sorting  

• Suurimmat jakaumat: 

 

o Tarjoilujen tilauslomake 

• “Kokoukset ja päätöksen teko” ja “Ruokailu” 

o Työsuhdematkalippu 

• “Työmatkat” ja “Työsuhde-edut” 

o Videoneuvottelupalvelut 

• “Kokoukset ja päätöksenteko” ja “Työvälineet ja tuki” 

o Vaarain 

• “Henkilöstöasiat” ja “Työvälineet ja tuki” 

o Koulutustilat – ja varaaminen 

• “Kokoustilat ja varaaminen” ja “Koulutus” 

o Puhelinluettelo 

• “Työntekijän ABC” ja “Työvälineet ja tuki” ja “Viestintä” 

o Ateria- ja kokouspalvelut 

• “Kokoukset ja päätöksenteko” ja “Ruokailu” 

 

 



Informaatio-arkkitehtuuri – card sorting 

• Suurimmat jakaumat: 

o ATK-tarvikkeet 

• “Hankinnat” ja “Työvälineet ja tuki” 

o Avoimet työpaikat 

• “Henkilöstöasiat” ja “Viestintä” 

 

o Lisäksi: Todella moni rivi oli laitettu tasaisesti sekä Esimiehen 

tietopankkiin että Henkilöstön asioihin. 

 

 

 



Informaatio-arkkitehtuuri ja navigaatio 

 

 

 

Työkalut 

1. Ryhmitellään header-osiossa ja 

navigaatiossa eri tyyppiset informaatiot (sen 

sijaan, että laitetaan kaikki samanarvoisiksi 

keskenään). 

Henkilöstön 

infopaketit 

Perus-

sisältölinkit 



Informaatio-arkkitehtuuri ja navigaatio 

 

 

 

2. Navigaatiolle annetaan uudessa Akkunassa paljon 

tilaa.  

 

Kun käyttäjä klikkaa ensimmäisen tason linkki (Tässä 

Sivistys-ja kulttuuritoimi), tulee (sivulatauksen jälkeen) 

näkyviin suuri navigaatiolle varattu alue, jossa sekä 2. 

taso ja 3. taso ovat avattu valmiiksi. Linkit listataan 

helposti silmäiltäviksi listoiksi. 

 

3. Navigaation voi piilottaa. 



Informaatio-arkkitehtuuri ja navigaatio 

 

 

 

4. Navigaatioon voidaan myös lisätä elementti, mihin 

voidaan tuodaan ristiinlinkitystä sivuille, joita käyttäjät 

mahdollisesti etsivät valitsemansa linkin alta. 

 

Card sorting tulokset antavat ajatusta siitä, mitä asioita 

käyttäjät mahdollisesti etsivät eri paikoista. 



Informaatio-arkkitehtuuri ja navigaatio 

 

 

 

5. Navigaatio puskee sisältöä alaspäin ja käyttäjät voivat 

piilottaa navigaation, jos se häiritsee. Kun navigaatio on 

piilotettuna, käyttäjä näkee murupolusta, missä hän on. 



Informaatio-arkkitehtuuri – metadata 

• Sivuston käyttökokemuksen parantaminen vaatii myös hyvää 

sisällön ja erityisesti tiedon hallintaa ja metadata-konseptia. 

 

• Navigaatio ei ole ainoa paikka, jossa informaatio-arkkitehtuuri 

toteutuu. 

 

• Esimerkkeinä: Palveleva haku ja uutisvirran suodattimet ja niiden 

vaatimukset tiedonhallintaan (jotka itseasiassa ulottuvat myös 

muihin järjestelmiin kuin Akkunaan) 

 

 

 
 

 

 



Hakutermi 

Henkilön tiedot 

löytyvät 

organisaatiotiedon 

perusteella 

Toimipaikkatietoihin 

lisättävä tieto 

organisaatioista ja 

henkilöistä. 

Järjestelmiin lisättävä 

tieto 

organisaatiosta/käyttäj

äryhmästä 



Informaatio-hierarkia - metadata 

Asiasanat  tuovat 

lisäinformaatiota 

hakutulokseen. 

Hakutermi 



Informaatio-hierarkia - metadata 

Järjestelmiin lisättävä 

tieto 

organisaatiosta/käyttäj

äryhmästä 

Hakutermi 

Henkilöön liitettävä 

tieto roolista 

järjestelmän 

pääkäyttäjänä. 

Sisältöihin merkittävä 

tieto järjestelmästä. 

Sisältöihin merkittävä 

tieto järjestelmästä. 



Sisältö pitää kiinnittää 

organisaatiotietoon. 

Sisältö pitää kiinnittää 

sisältötyyppi-tietoon. 

Mitä muita suodattimia 

voisi olla? Tärkeää 

miettiä ja huomioida 

metadata-

konseptissa. 



Kiitos! 


