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1 Johdanto 

Kelan sähköisellä työpöydällä tarkoitetaan SharePoint-tuotteella julkaistua palvelukoko-
naisuutta, jossa on neljä osakokonaisuutta  
 

1. Intranet 
2. Työtilat 
3. Etuustyö1 
4. Oma sivusto 

 
Tässä konseptidokumentissa kuvataan intranetin ja työntekijän oman sivuston konseptit. 
Viestinnällinen intranet on samalla koko sähköisen työpöydän etusivu. 
 
Lisäksi dokumentissa kuvataan koko sähköisen työpöydän yhteiset toiminnallisuudet 
(ylä- ja alatunniste, hakuikkuna, uutiskeskus). Sähköisen työpöydän kattokonseptia täy-
dennetään myöhemmin erillisellä tyylioppaalla, joka ottaa tarkemmin kantaa työpöydän 
käyttöliittymään ja ilmeeseen (värit, fontit jne.). 

1.1 Taustaa 

Tämä dokumentti on intranetin uudistaminen –projektissa tuotettu alustava intranetin 
konsepti. Projektissa on suunniteltu intranetille uusi etusivun rakenne ja navigaatiora-
kenne, määritelty sosiaalisen intranetin (Oma sivusto) sisältö ja toiminnallisuudet.  
 

  

                                                
1 Etuustyö-sivusto pitää sisällään nykyisen intranetin Ratkaisutyö ja Asiakaspalvelu-
sisältökokonaisuudet. Tämä kokonaisuus ei kuulu tähän Kelan sähköisen työpöydän kilpailutuk-
sen kokonaisuuteen ja se suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisesti myöhemmin. 
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2 Sähköisen työpöydän konsepti  

Havainnekuva sähköisen työpöydän/intranetin etusivusta  
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2.1 Sähköisen työpöydän yhteiset käyttöliittymäelementit  

Alla on kuvattu koko sähköisen työpöydän käyttöliittymän kaikille yhteiset elementit. 

2.1.1 Ylätunniste                                                 

 
• Yläpalkki (supernavigaatio), joka sisältää seuraavat elementit 

o Kelan logo  
o Linkit työpöydän eri osiin (Intranet, Työtilat, Etuustyö).  
o Oman nimen kohdalta pääsee Oma sivusto –kokonaisuuden Toimin-

tasyöte- ja Tietoja minusta -sivuille. 
• Häiriötiedotepalkki (tulee esiin tarvittaessa) 
• Haku koko sähköiseltä työpöydältä 

2.1.2 Alatunniste 

 
 

• Yhteystiedot 
• Laskutusosoitteet ja Y-tunnus 
• Muut linkit, esimerkiksi 

o Sivukartta 
o Kysymykset ja palaute 

2.2 Sähköisen työpöydän uutiskeskus 

Tässä on kuvattu tarkemmin sisällöt, jotka julkaistaan sähköisen työpöydän uutiskes-
kuksessa. Uutiskeskuksessa julkaistuja sisältöjä voidaan näyttää sähköisen työpöydän 
eri osioissa. 

2.2.1 Häiriötiedotteet 

Sähköisen työpöydän ylätunnisteessa voidaan tiedottaa häiriötilanteista. Häiriötiedote 
voidaan julkaista yhteisenä koko sähköiselle työpöydälle tai siten, että se näkyy vain yh-
dellä tai osalla palvelun välilehdistä (intra, työtilat, etuustyö, oma sivusto). 
 
Häiriötiedotteen lyhyt teksti kirjoitetaan häiriöpalkkiin. Klikkaamalla häiriöstä pääsee lu-
kemaan lisätietoja. Häiriötiedotteet eivät arkistoidu vaan poistuvat kokonaan näkyviltä 
häiriötilanteen ollessa ohi. Ylläpitopuolelle häiriötiedotteet arkistoituvat, jotta niitä voi-
daan käyttää pohjana jatkossa, kun tiedotetaan samankaltaisista häiriöistä. 
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2.2.2 Uutiset 

Julkaistavat uutiset on jaettu useisiin eri uutiskategorioihin. Kaikilla uutisilla on seuraavat 
sisältöelementit 
 

• julkaisupäivä 
• lyhyt otsikko  
• pitkä otsikko (h1) 
• ingressi 
• leipäteksti 
• paikka pienelle kuvalle tiedotteen oikeassa reunassa 
• Tykkää, kommentoi ja jaa -painikkeet 
• paikka 0+n suurelle kuvalle tiedotteen lopussa 
 

Uutisten sosiaalisen toiminnallisuudet 
• Käyttäjä voi jakaa uutisen oman sivuston toimintasyötteeseen.  
• Käyttäjä voi antaa uutisille peukun.  
• Käyttäjä voi jättää uutiseen kommentin.  

o Kommentit jätetään omalla nimellä. Kommentteja voi edelleen peukuttaa.  
o Kommenttien yhteydessä on ilmoita asiaton viesti -toiminnallisuus.  
o Pääkäyttäjä voi jälkikäteen moderoida jätettyjä kommentteja. 

 
1.3.2.1. Ykkösuutiset 
Ykkösuutiset ovat aiheita, jotka koskettavat kaikkia kelalaisia. Viestintä toimittaa yk-
kösuutisia.  
 
1.3.2.2. Artikkelit 
Artikkelit ovat juttuaiheita, jotka koskettavat kaikkia kelalaisia. Viestintä toimittaa artikke-
lit. Artikkelien toimittamisessa hyödynnetään ristiin juttuja Yhteispeli-lehden kanssa. Ar-
tikkeli on juttupaikan työnimi. 
 
Artikkelin julkaisuominaisuudet ovat muuten samat kuin uutisella, mutta siinä on enem-
män kuvapaikkoja, mikä tekee artikkelista uutisia visuaalisemman. 

 
1.3.2.3. Henkilöstöuutiset 
Henkilöstöuutiset ovat henkilöstöosaston julkaisemia uutisia (nyk. HR-tiedotteet).  
 
1.3.2.4 Tulosyksiköiden uutiset 
Tulosyksiköiden uutiset (osastot, vakuutuspiirit) ovat Kelan tulosyksiköiden toimittamia 
uutisia. Ne toimitetaan uutiskeskuksessa ja näytetään sekä intrassa että yksikön omalla 
työtilasivulla. Uutiset on tarkoitettu yksikön sisäiseen viestintään, mutta niitä pääsevät 
lukemaan kaikki kelalaiset. 

 
1.3.2.5. Etuusuutiset 
Etuusuutiset ovat ETT-osaston ja terveysosaston julkaisemia uutisia (nyk. ajankoh-
taisohjeet). Etuusuutisilla on runsaasti alakategorioita. 
 
1.3.2.6. Muut uutiset 
Muita uutisia julkaisevat kaikki ne Kelan yksiköt, joilla on julkaisemiseen toiminnallinen 
tarve. Muiden uutisten alakategorioita luodaan tilauksen perusteella (esim. Päätalo). 
 
 
Huom! Pienet projektit ja työryhmät, joilla ei ole jatkuvaa tarvetta tiedottaa toiminnastaan 
muille kuin omille jäsenilleen, julkaisevat uutisensa suoraan omassa työtilassaan eikä 
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niitä toimiteta sähköisen työpöydän uutiskeskuksessa ja näytetä intrassa. 
 
 
1.3.2.7 Tapahtumakalenteri 
 
Kalenteritapahtumia voivat julkaista kaikki ne Kelan yksiköt, joilla on tapahtumien julkai-
semiseen toiminnallinen tarve. Tapahtumien alakategorioita (esim. Päätalo) luodaan ti-
lauksen perusteella. 
 
1.3.2.8 Lista uutiskategorioista    
 
Uutiskategoria Alakategoriat Vastuuyksikkö 
   
Ykkösuutiset  viestintä 
Artikkelit  viestintä 
Henkilöstö (nyk. HR-
tiedotteet)  

 henkilöstöosasto 

Etuustyö (nyk. etuustyön 
ajankohtaisohjeet)
  

16 vuotta täyttäneen 
vammaistuki 

ETT-osasto 

 Adoptiotuki  
 Alle 16-vuotiaan vam-

maistuki 
 

 Ammatillinen kuntoutus  
 Ateriatuki  
 Äitiysavustus  
 Äitiysraha  
 Elatustuki  
 Eläkettä saavan hoitotuki  
 Eläkkeensaajan asumis-

tuki 
 

 Erityisäitiysraha  
 Erityishoitoraha  
 Hammashoito  
 Harkinnanvarainen kun-

toutus 
 

 Isyysraha  
 Kela-kortit  
 Korkoavustus  
 Kotihoidon tuki  
 Kotoutumistuki  
 Koulumatkatuki  
 Koulutuspäiväraha  
 Koulutustuki  
 Kuntoutuspsykoterapia  
 Kuntoutusraha  
 Kv-asiat  
 Lapseneläke  
 Lapsikorotus  
 Lapsilisä  
 Lääkärinpalkkiot  
 Lääkekorvaukset  
 Leskeneläke  
 Lomakustannuskorvaus  
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 Luovutuspäiväraha  
 Maahanmuuttajan erityis-

tuki 
 

 Maksuvapautus takau-
tumissaatavan perinnäs-
tä 

 

 Matka-avustus  
 Matkakorvaukset  
 Menettelyohjeet  
 Muutoksenhaku  
 Opintolainavähennys  
 Opintotuki  
 Osasairauspäiväraha  
 Osittainen hoitoraha  
 Päätöksen oikaisu ja 

poistaminen 
 

 Peruspäiväraha  
 Pitkäaikaistyöttömien 

eläketuki 
 

 Ratkaisutyöntuki  
 Rintamalisät  
 Ruokavaliokorvaus  
 Sairaanhoito ulkomailla 

ja Suomessa 
 

 Sairauspäiväraha  
 Sotilasavustus  
 Takaisinperintä  
 Takuueläke  
 Tartuntatautietuus  
 Tekniset ohjeet  
 Tutkimus ja hoito  
 Työkyvyttömyyseläke  
 Työmarkkinatuki  
 Työterveyshuolto  
 Työttömyyseläke  
 Vaikeavammaisten kun-

toutus 
 

 Vakuuttaminen  
 Valtion korvaus  
 Vammaisten henkilöiden 

tulkkauspalvelut 
 

 Vanhempainraha  
 Vanhuuseläke  
 Vuorottelukorvaus  
 Yksityisen hoidon tuki  
 Yleinen asumistuki  
Tulosyksiköiden uutiset   
 Aktuaari- ja tilasto-osasto  
 Eläke- ja toimeentulotur-

vaosasto 
 

 Hallinto-osasto  
 Henkilöstöosasto  
 IT-osasto  
 Kenttäosasto  
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 Palveluosasto  
 Sisäinen tarkastus  
 Talousosasto  
 Terveysosasto  
 Tietohallinto-osasto  
 Tutkimusosasto  
 Ylilääkärin yksikkö    
 Espoon vakuutuspiiri  
 Helsingin vakuutuspiiri  
 Kanta-Hämeen vakuu-

tuspiiri 
 

 Keski-Uudenmaan va-
kuutuspiiri 

 

 Kymenlaakson vakuu-
tuspiiri 

 

 Päijät-Hämeen vakuu-
tuspiiri 

 

 Länsi-Uudenmaan va-
kuutuspiiri 

 

 Vantaan-Porvoon vakuu-
tuspiiri 

 

 Etelä-Karjalan vakuutus-
piiri 

 

 Etelä-Savon vakuutuspii-
ri 

 

 Pohjois-Karjalan vakuu-
tuspiiri 

 

 Pohjois-Savon vakuu-
tuspiiri 

 

 Etelä-Pirkanmaan vakuu-
tuspiiri 

 

 Etelä-Pohjanmaan va-
kuutuspiiri 

 

 Keski-Suomen vakuu-
tuspiiri 

 

 Keski-Pohjanmaan va-
kuutuspiiri 

 

 Pohjanmaan vakuutuspii-
ri 

 

 Satakunnan vakuutuspiiri  
 Tampereen vakuutuspiiri  
 Turun vakuutuspiiri   
 Varsinais-Suomen va-

kuutuspiiri 
 

 Oulun vakuutuspiiri  
 Pohjois-Pohjanmaan va-

kuutuspiiri 
 

 FPA Åland – Kela Ahve-
nanmaa 

 

 Opintotukikeskus  
 Perintäyksiköt  
 Ulkomaan yksikkö  
 Vammaisten tulkkaus-

palvelukeskus 
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 Yhteyskeskus  
 Opintotukikeskus  
Muut uutiset (perustetaan 
tilauksesta tarpeen mu-
kaan) 

  

 Aihe: Hallinto (nyk. sisäi-
set tiedotteet) 
 

viestintä 

 Aihe: Muut tilauksen pe-
rusteella 

vrt. nykyinen intra 

 Toimitilat: Tilauksen pe-
rusteella 

 

 Strategiset hankkeet: Ti-
lauksen perusteella 
 

vrt. nykyinen intra 

Tapahtumat   
 Tilauksen perusteella  
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3 Intranetin konsepti 

3.1 Etusivu 

 
 
Intranetin etusivulla näkyvät käyttäjälle seuraavat elementit: 
 
Ykkösuutiset, jotka viestintä keskitetysti toimittaa sähköisen työpöydän uutiskeskuk-
sessa. Ulkoasu muistuttaa sosiaalisesta mediasta tuttua uutisfeediä. Ykkösuutisista nä-
kyy intranetin etusivulla otsikko, päiväys valokuva ja osa ingressiä. Uutista voi jo etusi-
vulta tykätä, jättää siihen kommentin, jakaa sen omalle sivustolle sekä nähdä jo jätetty-
jen tykkäysten ja kommenttien määrän. 

 
Tapahtumakalenteri, jossa näkyy oletuksena kaikki uutiskeskuksessa luodut tapahtu-
mat. 
                                                 
Uutisnostot seuraavista aiheista  

• Henkilöstö 
• Oma tulosyksikkö.  
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• Etuustyö 
• Tuoreimmat blogipäivitykset. Otsikoiden jälkeen näkyy, paljonko tykkääjiä kirjoi-

tuksella on. Blogia ylläpidetään Wordpress-työkalulla. 
• Muut uutiset, jossa näkyy oletuksena kaikki uutiskeskuksessa toimitetut Muut uu-

tiset. 
• Ajakohtainen artikkeli, joka näkyy etusivulla n. 1-4 viikkoa. Toimitetaan uutiskes-

kuksessa. 
 

Faktanosto joka kuvaa Kelan toiminnan onnistumista ja tuloksia (ks. yllä kuvassa nosto 
”Tehdyt etuustyöt vko 46”). Toimitetaan käsin esim. viikoittain tai kuukausittain. 

3.1.1 Etusivun profilointi 

Intranetin etusivun profilointiin eli roolipohjaiseen2 personointiin3 otetaan release 1:ssä 
mukaan seuraavat toiminnalliset roolit 
 

• Tietyn tulosyksikön työntekijä (vakuutuspiiri, osasto) 
 
Tieto roolipohjaiseen ryhmään kuulumisesta saadaan MS Active Directory –
hakemistosta, jonne tieto siirtyy Kelan henkilötietojen master-järjestelmästä SAP:ista 
ja/tai Käyttäjävaltuuksien hallintajärjestemästä (KVH). Jatkokehitysvaiheessa profilointia 
voidaan tarvittaessa laajentaa. 
 
Profiloituvia sisältöjä intran etusivulla ovat Release 1:ssä 

• Oman tulosyksikön uutiset intranetin etusivulla 
 

Käyttäjän käsin muokattavaksi tarjottavia personoituvia sisältöjä intran etusivulla ovat 
• Tapahtumakalenterin tapahtumat. Jos personointia ei ole tehty, näkyvät oletuk-

sena kaikki tapahtumat. Valitse tapahtumat -kohdasta käyttäjä voi valita, jos hän 
ei halua nähdä jonkin alakategorian tapahtumia etusivullaan. 

• Muut uutiset -kategorian uutiset. Jos personointia ei ole tehty, näkyvät oletukse-
na kaikki muut uutiset. Valitse uutiset -kohdasta käyttäjä voi valita, jos hän ei ha-
lua nähdä jonkin Muut uutiset -kategorian alakategorian uutisia etusivullaan 

 
  

                                                
2 Roolipohjaisuudella tarkoitetaan sitä, että valtuudet sähköisen työpöydän sisältöihin ja työkalui-
hin jaetaan toiminnallisten roolien mukaan. 
3 Personoinnilla viitataan siihen, että käyttäjä voi itse vaikuttaa oman sähköisen työpöytänsä si-
sältöön ja ulkonäköön. Personointi voidaan tehdä myös toiminnallisen roolin perusteella auto-
maattisesti, jolloin puhutaan roolipohjaisesta personoinnista. 
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Havainnekuva intranetin etusivun personoituvista elementeistä 
 

 

3.2  Luonnos navigaatiorakenteesta ja sisältöhierarkiasta 

Intranetin sisältöhierarkian päätasot ovat 
 

• Ajankohtaista4 
• Henkilöstö 
• Palvelut5 
• Kelan toiminta6 
• Yksiköt 
• Hakemisto 

 
Päänavigaatiotasoa klikkaamalla käyttäjä siirtyy palvelun ns. alaetusivulle, jossa navi-
gaatiota tukee linkeistä muodostuva koostesivu (topic page). 
 
Valikkorakenne ja koostesivut on testattu alustavasti kuudella kelalaisella testikäyttäjällä. 
Testitulokset kehottivat erityisesti  

1. Muuttamaan otsikointia käyttäjälähtöisemmäksi  
2. Järjestämään asiat palvelussa yhdenmukaisesti (aakkosellinen, kronologinen tai 

tärkeysjärjestys) 
3. Yhdenmukaistamaan valikkoa ja kokoomasivuja keskenään 

 

                                                
4 Muutettu käytettävyystestin perusteella. Alkuperäinen oli Uutiset. 
5 Käytettävyystesti suosittelee termin muuttamista. 
6 Käytettävyystesti suosittelee termin muuttamista esim. muoton Toiminta ja kehittäminen 
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Kohdat 1 ja 2 on pääosin huomioitu tässä konseptissa. Kohta 3, kokoomasivujen yh-
denmukaistaminen alavalikkojen kanssa on tehty vasta osin. Sen saattaminen loppuun 
jää tehtäväksi projektissa ensi vuonna. Käyttäjät pitivät koostesivujen rakennetta sel-
keänä, joten vasemman palstan aiheenmukaisesta jäsennyksestä liikutaan uudessa na-
vigaatiossa kohti työtilannelähtöistä rakennetta. 
 
Havainnekuva päävalikosta, alanavigaatiosta ja koostesivusta (topic page) 
 

 
 
Alanavigaatio (kuvassa vasemmalla) on jäsennetty luonnoksessa pääosin aiheenmu-
kaisesti. Otsikoissa on pyritty lyhyeen muotoiluun ja noudatettu nykyistä navigaatiota ai-
na, kun se on ollut perusteltua. 
 
Päävalikon alta avautuva alaetusivu on ko. päänavigaatiotason etusivu, ns. koostesi-
vu (topic page), joka ohjaa käyttäjän heti syvemmälle palveluun.7 Kullakin etusivulla on 
myös Muualla palvelussa -otsikko, joka vie käyttäjän saman aihepiirin sisältöihin muualla 
palvelussa. 
  

                                                
7 Linkit vievät aina ko. osion sisään, ei muualle palvelussa. 
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3.2.1 Ajankohtaista-alaetusivu 

Ajankohtaista-navigaatiotasoon arkistoituvat sähköisen työpöydän uutiskeskuksessa 
toimitetut uutiset sekä muut ajankohtaissisällöt. Ajankohtaista-alaetusivu ja yksittäinen 
uutissivu on kuvattu visuaalisesti liitteessä 2.1.1 Käyttöliittymän havainnekuvat. 
 
Ajankohtaista-navigaatiotasosta löytyvät mm. seuraavat aihealueet 

• Uutiset kategorioittain 
• Avoimet työpaikat 
• Artikkelit 
• Blogi (intrablogin blogikirjoitukset) 
• Kampanjat 
• Tapahtumat 
• Uusimmat päivitykset –listaus (intranetin sisällöistä) 

 
Jatkokehitysvaiheessa Ajankohtaista-osioon voidaan tuoda myös RSS-syötteitä 
muista palveluista, esim. 
• Lehdistötiedotteet kela.fi:stä 
• Kela mediassa (Kelan mediaseuranta ja sosiaalisen median seuranta) 
• Lakimuutokset (syöte Kelan lakipalvelusta 

(http://www.edilex.fi/kela/fi/rss/lainsaadanto/) 
• Syöte Kelan tutkimusblogista (http://blogi.kansanelakelaitos.fi/) 

3.2.2 Henkilöstö-alaetusivun luonnos 

Henkilöstö-osiossa koostesivu (topic page) on pääosin jäsennetty tavoitteen tai tehtävän 
mukaisesti. Seuraavassa kuvataan osion lopullinen valikkorakenne ja alustava luonnos 
koostesivun väliotsiokoista ja linkeistä. Jatkossa vasenta navigaatiota yhdenmukaiste-
taan kokoomasivun jäsennyksen kanssa. 
 

Eläkkeelle jääminen 
Koulutus ja kehittyminen 
Lomat ja poissaolot 
Matkustaminen 
Palkka ja palkitseminen 
Rekrytointi 
Työaika ja raportointi 
Työhyvinvointi 
Työntekijä Kelan asiakkaana 
Työsopimus 
Työsuojelu 
Työterveyshuolto 
Vapaa-aika 
Yt-asiat 

 

Perustietoa työsuhteesta 
Palkkaus ja palkitseminen 
Työaika ja raportointi 
Lomat ja poissaolot 
Työsopimus 
Yt-toiminta 
Työntekijä Kelan asiakkaana 
 
 
Matkustaminen 
Matkapyyntö 
Matkalasku 
Matkapalvelut  
Usein kysyttyjä kysymyksiä  
 
 
Koulutukseen osallistuminen 
Etuus- ja palvelukoulutus  
Esimieskoulutus  
Asiantuntijakoulutus  
Ohjeita osallistujalle 
Matkustaminen koulutukseen 
Koulutusvastaavat  
Verkko-opiskelu  
 
 
Vapaalle jääminen 
Perhevapaat  
Vuosiloma  
Opintovapaa  
Palkaton poissaolo  
Vuorotteluvapaa  
Muut vapaat 

Terveys ja kuntoutus 
Työpaikkaterveydenhuollon ohjeisto 
Fysioterapia  
Erikoislääkäripalvelut  
Suun terveydenhoito  
Kuntoutus 
Laskutusohjeita  
Todistusten lähettäminen  
Palveluntuottajat 
 
Työsuhteen alkaminen ja  
päättyminen  
Rekrytointi 
Työsopimuksen allekirjoittaminen 
Perehdyttäminen 
Lähtöhaastattelu  
Eläkkeelle jääminen 
 
Esimiehelle 
Kehityskeskustelun käyminen 
Palkkauskeskustelun käyminen 
Tahti-ohjeet esimiehille 
Merkkipäivät ja muistaminen 
HR-käsikirja  
Työvuorosuunnittelu  

 
Muualla palvelussa 
Henkilöstöbarometri 
Henkilöstöuutiset 
… 
… 
… 

http://www.edilex.fi/kela/fi/rss/lainsaadanto/
http://blogi.kansanelakelaitos.fi/
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3.2.3 Palvelut-alaetusivun luonnos 

Palvelut-osiossa koostesivu on pääosin jäsennetty aiheenmukaisesti. Seuraavassa ku-
vataan osion valikkorakenne ja alustava luonnos koostesivun väliotsikoista ja linkeistä. 
Jatkossa vasenta navigaatiota yhdenmukaistetaan kokoomasivun jäsennyksen kanssa. 
 

IT-palvelut 
Kielet ja käännökset 
Kirjasto 
Projektinhallinta 
Ruokailu ja tarjoilut 
Talous ja hankinnat 
Tilastot ja tutkimus 
Työvälineet ja tarvikkeet 
Toimitilat ja kiinteistöt 
Viestintä ja markkinointi 

IT-palvelut 
IT-asiakastuki  
IT-käyttöohjeet 
Laitteiden ja ohjelmien tilaaminen 
Tietoturva 
IT-projektit 
 
 
Kielet ja käännökset 
Kielenhuolto 
Käännösten tilaaminen 
Sanakirjat 
Sanastot 
 
 
Ruokailu ja tarjoilut  
Ruokalistat 
Ravintolapalvelut 
Tilaisuuksien järjestäminen 
 
 
Talous ja hankinnat 
Laskutusosoite 
Hankintaohjeet  
Kilpailuttaminen 
 
 
 

Työvälineet ja  
toimistotarvikkeet 
Asiakirjat ja arkistointi 
Lomaketilaukset  
Tekstipalvelu 
Toimistotarvikkeet  
Puhelimet 
Postitus 
 
Toimitilat 
Palvelupisteet  
Siivouspalvelu  
Toimitilojen käyttö  
 
Muut aiheet 
Kirjasto 
Projektinhallinta 
Tilastot ja tutkimus 
Viestintä ja markkinointi 
 
 

 
Muualla palvelussa 
Koulutus ja kehittyminen  
 
 
 
 

3.2.4 Kelan toiminta –alaetusivun luonnos 

Kelan toiminta -osiossa koostesivu on pääosin jäsennetty tavoitteen tai tehtävän mukai-
sesti. Seuraavassa kuvataan osion valikkorakenne ja alustava luonnos koostesivun vä-
liotsiokoista ja linkeistä. Jatkossa vasenta navigaatiota yhdenmukaistetaan kokoomasi-
vun jäsennyksen kanssa. 

 
Johtaminen 
Kansainvälinen toiminta 
Lainsäädäntö ja ohjeet 
Organisaatio 
Projektit ja hankkeet 
Riskienhallinta 
Sidosryhmäyhteistyö 
Strategia, arvot ja ohjelmat 
Talous 
Toiminnan kehittäminen 
Toiminnan suunnittelu 
Tulokset ja vaikutukset 
Turvallisuus 
Vastuullisuus 

 

Tietoa Kelasta 
Strategia, arvot ja ohjelmat  
Lainsäädäntö ja ohjeet 
Organisaatio 
Projektit ja hankkeet 
Talous 
Kansainvälinen toiminta 
Sidosryhmäyhteistyö 
Turvallisuus 
Vastuullisuus 
 
Johtaminen  
Johtamisroolit 
prosessijohtaminen 
Työjärjestys  
Toimivalta 
 
Toiminnan suunnittelu 
Suunnitteluprosessi  
Vuosikello 
Tuloskortti 
Budjetointi 
Henkilöstösuunnittelu 
Riskienhallintasuunnitelma 

 
 

Toiminnan kehittäminen 
Asiakaspalautejärjestelmä 
Benchmarking 
Itsearviointi  
Laadun hallinta  
Sisäinen palautekanava 
 
Tulokset ja vaikutukset  
Ratkaisutyön laatu 
Johdon raportointijärjestelmä 
Vuosikertomus 
 
Muualla palvelussa 
Etuusohjeet (Etuustyö) 
Kelasto (Palvelut) 
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3.2.5 Tulosyksiköiden sivujen luonnos 

Kelan tulosyksiköillä on kullakin automaattisesti oma sivu intranetissä. Sivu on tarkoitet-
tu yksikön ulkoiseen viestintään. Sen kautta yksikkö kertoo muille Kelassa, mitä sen 
toiminta pitää sisällään ja keitä yksikössä työskentelee.  
 
Yksiköt-osion alaetusivu on samanlainen koostesivu kuin muutkin alaetusivut. Alueelliset 
yksiköt jäsennetään läänijaon mukaan Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Oulu ja 
Lappi. 
 

Erityisyksiköt 
Etelä-Suomi 
Itä-Suomi 
Keskushallinto 
Länsi-Suomi 
Pohjois-Suomi 

Keskushallinto 
Aktuaari- ja tilasto-osasto 
Eläke- ja toimeentuloturvaosasto 
Hallinto-osasto 
Henkilöstöosasto 
IT-osasto 
Kenttäosasto 
Palveluosasto 
Sisäinen tarkastus 
Talousosasto 
Terveysosasto 
Tietohallinto-osasto 
Tutkimusosasto 
Ylilääkärin yksikkö 
 
 

Erityisyksiköt 
FPA Åland – Kela Ahvenanmaa 
Kanta-palvelut 
Opintotukikeskus 
Perintäyksiköt (internet) 
Ulkomaan yksikkö 
Vammaisten tulkkauspalvelukes-
kus 
Yhteyskeskus 

 
Etelä-Suomi 
… 
… 
… 
… 
… 

 

Itä-Suomi 
… 
… 
… 
… 
 

Länsi-Suomi 
… 
… 
… 
… 
… 
  

Oulu 
… 
… 
… 
 

Lappi 
… 
… 

  
Muualla palvelussa 
Organisaatiokaavio 
Päätoimitalo 
Pitäjänmäen toimitalo 
Jyväskylän toimitalo 
Arkki-hanke 
… 
… 
 

 
Alaetusivun alla olevat yksiköiden sivut poikkeavat muista sisältösivuista siinä, että niillä 
näytetään myös ko. tulosyksikön omat uutiset (ks. havainnekuva alla). 
 
Intrasivuston lisäksi kullakin yksiköllä on sisäiseen viestintään ja dokumenttienhallintaan 
tarkoitettu oma ryhmätyötila. Intrasivun sisällöt ovat minimissään linkkejä ko. työtilaan. 
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Organisaatiotietojen luonnos 

 
Tulosyksiköt saavat automaattisesti seuraavat tiedot AD-hakemistosta joko työtilaansa 
tai intrasivulleen: 
 
Yksikön virallinen nimi  
Toimipisteet 
 
 

Ne fyysiset toimipisteet, joissa organi-
saatioyksikkö toimii. Esim. Hallinto-
osaston viestintäyksikkö toimii pääta-
lossa. It-osastolla taas on yksiköitä, jot-
ka voivat toimia useammassakin toimi-
pisteessä. 

Käyntiosoitteet 
 

Niiden toimipisteiden osoitteet, joissa 
organisaatioyksikkö toimii. 

Postiosoitteet 
 

Niiden toimipisteiden postiosoitteet, 
joissa organisaatioyksikkö toimii. 

Yksikön työntekijät  Työntekijöiden nimet hyperlinkkeinä 
työntekijäprofiileihin. Työntekijälistauk-
sessa voisi näkyä esim. työntekijän ni-
mi, puhelinnumerot ja s-postiosoite. 
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3.3 Intranetin sisältösivut 

Intranetin sivut hierarkiatasolta 3 lähtien ovat sisältösivuja. Sisältösivujen peruselementit 
ovat 

• murupolku 
• H1-otsikko 
• sisältö 
• Viimeksi päivitetty -tieto + päivittäjän nimi 

 
Havainnekuva intranetin sisältösivusta 

 
 
Sisältösivuille tulee tarjolle valikoima valmiita sisältöelementtejä, joita voi nostaa sivuilla 
näkyviin. Tällaisia ovat esimerkiksi valmiit mallit yhteystietonostoille ja linkkilistojen te-
kemiselle. Sivuille voi nostaa näkyviin myös yhteisiä toiminnallisia elementtejä (web-
osia), esimerkiksi valmiin noston Kelan verkkokouluun Velmuun, jota voidaan ylläpitää 
keskitetysti yhdessä paikassa ja näyttää eri puolilla palvelua. 
 
Jatkokehitysvaiheessa sisältösivuille (pl. uutis- ja ajankohtaissisällöt) voi antaa julkisesti 
arvioita/tähtiä (1-5).8  Sisältösivuja voi jatkokehitysvaiheessa myös julkisesti kommentoi-
da, jos julkaisija kytkee kommentoinnin päälle.9 
                                                
8 Nimettömänä, lukijoille näkyy sivujen saamien tähtien keskiarvot. Tähdille nollausmahdollisuus, 
jos sivua päivitetään. Toteutetaan vain, mikäli SharePoint tukee ominaisuutta. 
9 Peruslähtökohta on, että kommentointi on pois päältä. 
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4 Oman sivuston konsepti 

Jokaisella Kelan työntekijällä on uudessa intranetissä oma sivusto, joka perustuu Sha-
repointin My Site -toiminnallisuuteen.  
 
Yleiskuvaus Oman sivuston toiminnallisuuksista: 
 

• Työntekijällä on oma toimintasyöte (”newsfeed”).  
• Omalla sivustolla voi päivittää tilan (status), joka näkyy omassa toimintasyöt-

teessä. 
• Keskustelut työtiloissa, joissa on jäsen, näkyvät jäsenten toimintasyötteessä. 
• Käyttäjä voi lisätä omia tageja sähköisen työpöydän sisältöihin. Tagilla merkityt 

sisällöt näkyvät käyttäjän omalla sivustolla. 
• Sähköisen työpöydän sisältöjä voi jakaa omassa toimintasyötteessä. 

 
Viimeistään oman sivuston jatkokehitysvaiheessa Kela tarjoaa työntekijöilleen seuraavat 
applikaatiot/web-osat: 
 

• Heräte SAP:in tehtävälistalta 
• Työvälineet-linkkikokoelma, johon on koottu kaikki Kelassa käytössä olevat se-

lainpohjaiset työvälineete 
• Haku 0100100-palvelusta 
• Haku Kelan lakipalvelusta 
• Haku kirjaston kokoelmasta 
• (Avoimet työpaikat –nosto) 
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Havainnekuva työntekijän omasta sivustosta 

 

4.1 Tietoja minusta -sivu (oma profiilisivu) 

Osa Oman sivuston alla julkaistavan Tietoja minusta –profiilisivun tiedoista tulee suo-
raan Microsoft  Active Directory –hakemiston (AD) kautta, osaa tiedoista käyttäjä voi itse 
profiilissaan päivittää. 
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4.1.1 Luonnos tiedoista, jotka halutaan noutaa AD:ltä työntekijäprofiiliin 

 
Noudettava tieto Tarkempi kuvaus 
Etunimi  Poimitaan henkilön kutsumanimi. Huomioitava, että sa-

mannimiset ihmiset pystytään erottamaan toisistaan. 
Sukunimi  
Puumerkki esim. NRU 
Henkilönumero esim. 18971 
Työlankapuhelinnumero  Näytettävä sekä pitkä versio että lyhytnumero, esim. 020 

63 41450. 
Työkännykkänumero Näyttävä sekä pitkä versio että lyhytnumero, esim. 0400 

600 892 ja 80 41450 
Työsähköpostiosoite  
Tehtävänimike Tahdissa kenttä ”Budjetoitu toimi”. 
Osasto/tulosyksikkö, 
jossa työskentelee 

esim. hallinto-osasto  

Osaston yksikkö, jossa 
työskentelee 

esim. viestintäyksikkö 

Yksikön tiimi, jossa 
työskentelee 

esim. verkkoviestintätiimi 

Kustannuspaikka esim. 20160 
Esimies Kuka on ko. henkilön lähiesimies ja jos mahdollista, myös 

hyperlinkki tämän profiiliin. 
Alaiset Ketkä ovat ko. henkilön alaisia (jos sellaisia on) ja jos 

mahdollista, hyperlinkit näiden profiileihin 
Fyysinen työpiste Toimipiste tai toimisto, jossa työpiste sijaitsee (esim. 

Päätalo, Akaan toimisto)  
Fyysisen työpisteen 
postiosoite 
 

 

Fyysisen työpisteen 
käyntiosoite 

 

Työhuoneen numero  
Valokuva Sovittava koko ja formaatti sekä prosessi. Kuvalle on tu-

lossa vuonna 2013 kenttä SAP:iin.? 
Lync-väristatus Vihreä=paikalla, keltainen=poissa, punainen=varattu; tu-

levat Lyncistä automaattisesti Sharepointiin. 
 

4.1.2 Luonnos tiedoista, jotka käyttäjä itse täydentää profiiliinsa 

Toimenkuva Itse laadittu kuvaus toimenkuvasta.  
Asiantuntemus/Tagit Itse vapaasti lisättäviä tageja, esim.”opintotuki”, ”java” 

jne.10 
Koulutus Itse laadittu kuvaus 
Oppiarvo11 esim. dosentti, professori, VTM jne.  
Vapaakenttä Tutkija voi linkittää tähän julkaisunsa Helda-

julkaisutietokannasta. 
  

                                                
10 Nykyisessä puhlu.nsf:ssä on listattuna ”Asiantuntemus”. Mistä tieto saadaan? 
11 Tietoa tarvitaan tutkijoiden yhteystiedoissa. 
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5 Haku sähköiseltä työpöydältä 

Sähköisen työpöydän haku hakee automaattisesti kaikista SharePoint-järjestelmällä tuo-
tetuista sisällöistä. Hakusuodattimet työpöydän sisällöistä näkyvät vasemmassa reunas-
sa. 
 
Jos käyttäjä haluaa kohdistaa haun muilla järjestelmillä kuin SharePointilla toteutettuihin 
sisältöihin, se onnistuu siirtymällä haussa omalle välilehdelle. Omat välilehdet tarvitaan 
ainakin haulle rakenteisista etuusohjeista, TukiWikistä ja mahdollisesti haulle verkkole-
vyiltä. 
 
Haun käyttöliittymä ja hakusuodattimet määritellään tarkemmin intranetprojektin edetes-
sä. 
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6 Käyttötapaukset ja käyttäjäryhmät 

Tässä luvussa on kuvattu sähköisen työpöydän, intranetin, oman sivuston ja haun tyypil-
liset käyttötapaukset ja käyttäjäryhmät.  

6.1 Tyypillisiä käyttötapauksia 

 
Ylläpitäjän käyttötapaus 

 
Loppukäyttäjän käyttötapaus 

Luo ylätunniste 
Ylläpidä ylätunnistetta 

Katsele ylätunnistetta 

Luo alatunniste 
Ylläpidä alatunnistetta 

Katsele alatunnistetta 

Luo häiriötiedote Katsele häiriötiedotetta 
Luo uutinen 
Luo uutisarkisto 

Katsele uutista 
• Tykkää uutisesta 
• Kommentoi uutista 

Katsele uutisarkistoa 
Tilaa sähköpostiheräte uutisista 

Luo blogikirjoitus (wordpress) Katsele blogikirjoitusta 
Luo tapahtuma 
Luo tapahtuma-arkisto 

Katsele tapahtumaa 
Katsele tapahtuma-arkistoa 

Luo artikkeli 
Luo artikkeliarkisto 

Katsele artikkelia 
Katsele artikkeliarkistoa 

Kiinnitä palveluun rss-syöte Katsele rss-syötteellä tuotua sisältöä  
Kiinnitä hakukone 
Ylläpidä hakukonetta 

Hae tietoa sähköiseltä työpöydältä 
• intranetistä 
• työtiloista 
• etuustyö-kokonaisuudesta 
• työntekijöiden yhteystiedoista 

Hae tietoa etuusohjeista 
Hae tietoa wikistä 
Hae tietoa verkkolevyiltä 

Luo hakutulossivu 
Ylläpidä hakutulossivua 

Katsele hakutulossivua 

Luo intranetin osioetusivu 
Ylläpidä intranetin osioetusivua 

Katsele intranetin osioetusivua 

Luo intranetin alaetusivu (koostesivut, 
topic pages) 
Ylläpidä intranetin alaetusivua 

Katsele intranetin alaetusivua 

Luo aakkosellinen hakemisto 
Ylläpidä asiasanastoa 

Selaa aakkosellista hakemistoa 

Luo intranetin sisältösivu 
Ylläpidä sisältösivua 

• Lisää kuva tai liitetiedosto 
• Lisää video 

Katsele intranetin sisältösivua 
• Anna sivulle tagi/lisää suosikkei-

hin 
• (Anna sisällölle tähtiä) 
• (Kommentoi sisältöä) 

Luo tulosyksikön sivu 
Ylläpidä tulosyksikön sivua 

Katsele tulosyksikön sivua 

Luo ohje (wiki) Katsele wikissä julkaistuja ohjeita tai kä-
sikirjoja 
Hae tietoa wikistä 

Ylläpidä omaa sivustoa 
• Muokkaa vasenta navigaatiota 

Katsele omaa sivustoa 
• Katsele omaa toimintasyötettä 
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• Muokkaa työntekijäprofiilia 
• Muokkaa toimintasyötettä 
• Lisää valinnaisia web-osia 

o Työvälineet-listaus 
o Avoimet työpaikat -listaus 
o Haku Edilexistä 
o Haku kirjaston tietokan-

nasta 
o Haku 0100100-palvelusta 

 

• Katsele omaa profiilia 
 

Luo statuspäivitys Tykkää statuspäivityksestä 
Kommentoi statuspäivitystä 

6.2 Tyypilliset käyttäjät 

Nimi Kuvaus Tarkennus 

Kelalainen kaikki Kelan työn-
tekijät roolista riip-
pumatta 

Käyttää intranetiä päivittäisessä työssään  

Ylin johto johtajat, osasto-
päälliköt, prosessi-
en omistajat 

Käyttää intranetiä päivittäisessä johtamistyös-
sään 

Esimies Hr-esimies (Tahti) Käyttää intranetiä päivittäisessä esimiestyössään  

Työntekijä Asiantuntija  
(lääkäri, lakimies, 
hr-asiantuntija, tut-
kija, tilastotieteilijä, 
IT, etuusasiantunti-
ja ym.) 

Käyttää intranetiä päivittäisessä asiantuntijatyös-
sään  

” Ratkaisutyöntekijä Käyttää intranetiä päivittäisessä ratkaisutyössään 

” Palveluneuvoja Käyttää intranetiä päivittäisessä asiakaspalvelu-
työssään 

” Tietyn yksikön tai 
maantieteelliseen 
alueen työntekijä:  
 
Vakuutuspiirit 
Vakuutusalueet 
Erillisyksiköt 
• Vammaisten 

tulkkauskeskus 
• Opintotukikes-

kus 
• Ulkomaanyk-

sikkö 

Käyttää intranetiä päivittäisessä työssään. 
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• Perintäyksiköt 
• Ahvenanmaa 
 

Ei Kelan 
työntekijä 

yhteispalvelun 
työntekijä, valtuu-
tettu, hallitus, kon-
sultti, työpaikka-
kassat, opintotuki-
lautakunnat, muut 

Käyttää intranetiä päivittäisessä, Kelaan liittyväs-
sä työssään. 

 

6.2.1 Kaikki kelalaiset 

 
Kuvaus Jokaisen kelalaisen tulisi avata intranet vähintään kerran päiväs-

sä.  

Miten käyttää Selaa intranetiä omassa työpisteessään. Pienellä osalla työnte-
kijöistä on pääsy vain yhteispäätteille (esim. siivoojat ja ruokala-
työntekijät). 

Kuinka usein Etsii intranetistä tietoa päivittäin. 

Kommentit / ky-
symykset 

Tietotekninen osaamistaso hyvin vaihteleva. Tietoliikenneyhte-
yksien nopeudet vaihtelevat (4M-20M) ja vaikuttavat suoritusky-
kyyn. 

Käyttäjämäärä 6000 henkeä 

6.2.2 Ylin johto 

Kuvaus Ylimmän johdon edustaja käyttää intranetiä päivittäisessä johta-
mistyössään.  

Miten käyttää Viestii henkilökunnalle Kelan strategiasta ja muutoksista in-
tranetin uutisten kautta. 
Seuraa johdolle suunnattuja sisältöjä ja raportteja. 

Kuinka usein Etsii intranetistä tietoa viikoittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Tietotekninen osaamistaso hyvin vaihteleva. 

Käyttäjämäärä n. 20 henkeä 

6.2.3 Esimies 

Kuvaus Käyttää intranetiä päivittäisessä esimiestyössään.  

Miten käyttää Etsii tietoa esimiestyössään tarvitsemista asioista (uutiset, henki-
löstöasiat, strategia ja muutokset) 

Kuinka usein Etsii intranetistä tietoa viikoittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Esimies voi olla uusi tai jo pidempään esimiestehtävissä toimi-
nut, joten tietotaso vaihtelee. 

Käyttäjämäärä n. 650 henkeä (hr-esimies) 
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6.2.4 Asiantuntija (lääkäri, lakimies, hr-asiantuntija, tutkija, tilastotieteilijä ym) 

Kuvaus Käyttää intranetiä päivittäisessä asiantuntijatyössään   

Miten käyttää Etsii asiantuntijatyössään tarvitsemaa tietoa, jotka erilaisia asian-
tuntijasta riippuen, esim. 

• Lääkäri: Asiantuntijalääkärin käsikirja 
• Juristi: Lakimuutokset ja soveltamisohjeet 
• IT: projektinhallinta 

Tiedottaa tarvittaessa omaan asiantuntijuuteensa liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista intranetissä. 

Kuinka usein Etsii intranetistä tietoa viikoittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Lääkärit voivat olla osa-aikaisia, jolloin kiinnittyminen Kelaan ja 
intranetin käyttämiseen voi olla heikompaa kuin muilla työnteki-
jöillä. 

Käyttäjämäärä n. 1000-1500 

6.2.5 Ratkaisutyöntekijä 

Kuvaus Käyttää sähköistä työpöytää päivittäisessä ratkaisutyössään   

Miten käyttää Etsii tietoa ratkaisutyön etuusohjeista 

Kuinka usein Etsii työpöydältä tietoa viikoittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Usein vain vähän aikaa lukea intranetiä. 
Ei välttämättä käytä sähköistä etuusohjetta vaan tulostaa sen 
paperille. 

Käyttäjämäärä n. 3500 henkeä 12 

6.2.6 Palveluneuvoja 

Kuvaus Käyttää sähköistä työpöytää päivittäisessä asiakaspalvelutyös-
sään   

Miten käyttää Etsii tietoa asiakaspalvelun ja ratkaisutyön etuusohjeistuksesta 

Kuinka usein Etsii työpöydältä tietoa viikoittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Usein vain vähän aikaa lukea intranetiä. 
Ei välttämättä käytä sähköistä etuusohjetta vaan tulostaa sen 
paperille. 
Käyttää asiakapalvelutilanteissa usein Kelan esitteitä, joita käyt-
täessä voi samalla opastaa asiakasta. 

Käyttäjämäärä n. 550 henkeä13 

6.2.7 Tietyn yksikön tai maantieteelliseen alueen työntekijä  

Kuvaus Käyttää intranetiä päivittäisessä työssään (vakuutuspiirit, vakuu-
                                                
12 Asiakasneuvojia on Kelassa 1139, asiakassihteereitä on 1575. Heidän työstään 15-20 % on 
asiakaspalvelua ja ratkaisutyötä loput. Vakuutussihteereitä on 1021 ja he tekevät ratkaisutyötä 
kuten myös osa palvelupäälliköistä, joita on 218. 
13 Ks. viite 11. 



   
    

   
 

 

     
    29 (32) 
    

 

tusalueet, erillisyksiköt)  

Miten käyttää Etsii ja jakaa tietoa, joka liittyy oman maantieteellisen alu-
een/erillisyksikön asioihin. 

Kuinka usein Etsii intranetistä tietoa viikoittain 

Kommentit / ky-
symykset 

Tulosyksiköille tulee intraan omat sivut ja kullekin myös oma työ-
tila. 

Käyttäjämäärä 6000 henkeä 

6.2.8 Ei Kelan työntekijä (yhteispalvelupisteen työntekijä, konsultti, työpaikkakassat, 
opintotuki, muu) 

Kuvaus Käyttää intranettiä työssään, joka on sidoksissa Kelaan.   

Miten käyttää Etsii erityisesti ohjeita ja ajankohtaistietoa. 

Kuinka usein Tarvitsee intranetistä tietoa viikoittain tai kuukausittain. 

Kommentit / ky-
symykset 

Nykytilanteessa sekä työpaikkakassoilla, opintotukilautakunnilla 
ja konsulteilla, joilla on kelan käyttäjätunnus, on pääsy Kelan in-
tranettiin. Yhteispalvelupisteitä palvellaan kela.fi:n kautta omalla 
ekstranetpalvelulla, jossa on kaikille samat yhteistunnukset.  

Käyttäjämäärä Arviolta muutamia satoja. 

6.3 Ylläpitäjät 

Nimi Kuvaus Tarkennus Edustaja 

Tekninen pää-
käyttäjä 

Järjestelmän 
pääkäyttäjä 

Ylläpitää ja kehittää intranetiä 
teknisesti 

Viestintä,  
Henkilöstö- 
ym. osastot 

Päätoimittaja 
pääkäyttäjä 

Järjestelmän 
pääkäyttäjä 

Luo, ylläpitää ja tuottaa sisäl-
töä intranetiin julkaisujärjes-
telmällä. Vastaa jostakin in-
tranetin osiosta kokonaisuu-
dessaan. 

Viestintä,  
Henkilöstö- 
ym. osastot 

Sisällön-
tuottaja 

Verkkotoimittaja, 
Päivittäjä 

Luo, ylläpitää ja tuottaa sisäl-
töä intranetiin julkaisujärjes-
telmällä. 

Viestintä,  
Henkilöstö- 
ym. osastot 

Vastuuhenkilö  Vastaa palvelussa julkaistusta 
sisällöstä, mutta ei itse ylläpidä 
sisältöä julkaisujärjestelmässä 

Viestintä,  
Henkilöstö- 
ym. osastot 

6.3.1 Tekninen pääkäyttäjä 

Kuvaus Tekninen pääkäyttäjä hallitsee järjestelmän täydellisesti ja pystyy tu-
kemaan päätoimittajia näiden työssä. 

Miten  
käyttää 

Osallistuu järjestelmän toiminnallisuuksien määrittelyyn, tekniseen to-
teutukseen ja järjestelmän käyttöönottoon. 

Kuinka usein Päivittäin  
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Kommentit / 
kysymykset 

Pääylläpitäjät täytyy kouluttaa tehtäviinsä ennen järjestelmän käyt-
töönottoa . 

Käyttäjä-
määrä 

5-10 (IT, TH, ulkopuoliset konsultit) 

6.3.2 Päätoimittaja pääkäyttäjä 

Kuvaus Päätoimittaja vastaa jostakin intranetin osiosta.  

Miten  
käyttää 

Pääkäyttäjä hallitsee järjestelmän lähes täydellisesti ja pystyy tuke-
maan ylläpitäjiä näiden työssä. 

• Muokkaa sisällöntuotannon ohjeistusta 
• Kouluttaa sisällöntuottajia 
• Hallinnoi nostoja ja osio/alaetusivuelementtejä 
• Ylläpitää alaetusivujen linkkikoosteita (topic page) 
• Vastaa vastuuosionsa sisältörakenteesta 
• Hallinnoi hakutoimintoa 
• Hallinnoi metatietoja ja aakkosellista hakemistoa 
• Hallinnoi yhteisöllisyystoimintoja (kommentointimahdollisuus, 

nimettömyys, moderointi) 
• Tuottaa ja editoi sisältöä 

Kuinka usein Päivittäin 

Kommentit / 
kysymykset 

Päätoimittajat täytyy kouluttaa tehtäviinsä ennen järjestelmän käyt-
töönottoa ja heille tulee tarjota käyttöönoton jälkeen käyttäjätuki. 

Käyttäjä-
määrä 

5 (VIEST ym.) 

 

6.3.3 Sisällöntuottaja 

Kuvaus Sisällöntuottajalla on vastuu palvelun sivuston tai sivun ylläpitämises-
tä. Ylläpitäjä voi samanaikaisesti olla myös vastuuhenkilön roolissa 
(ks. kohta 6.3.4) 

Miten  
käyttää 

Sisällöntuottaja hallitsee järjestelmän vaativan tason käytön ja pystyy 
tukemaan vastuuhenkilöitä näiden työssä. Sisällöntuottaja osaa pe-
rustaa uusia sivustoja ja sivuja. 
Sisällöntuottaja 

• Tuottaa ja editoi sisältöä  
• Lukee sisällöntuotannon ohjeistusta 

Kuinka usein Viikoittain tai harvemmin 

Kommentit / 
kysymykset 

Sisällöntuottajat täytyy kouluttaa tehtäviinsä ennen järjestelmän käyt-
töönottoa ja heille tulee tarjota käyttöönoton jälkeen käyttäjätuki. 

Käyttäjä-
määrä 

250 
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6.3.1 Vastuuhenkilö 

Kuvaus Vastuuhenkilöllä on vastuu palvelun sivuston tai sivun sisällöstä ja sen 
ajantasaisuudesta. 

Miten  
käyttää 

Vastuuhenkilö ei käytä itse julkaisujärjestelmää. 

Kuinka usein Ei koskaan. 

Kommentit / 
kysymykset 

Vastuuhenkilön tuntee järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet ja rajoi-
tukset. 

Käyttäjä-
määrä 

Karkeasti arvioiden 500-1000 henkeä. 
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7 Sanasto 

Sähköinen työpöytä SharePoint 2010:llä julkaistu palvelu kelan työntekijöille, 
joka sisältää intranetin lisäksi muita osakokonaisuuksia. 

Intranet Kelan työntekijöille suunnattu viestinnällinen verkkopal-
velu, joka muodostaa sähköisen työpöydän etusivun.  

Oma sivusto Kelalaisen oma sivust sähköisellä työpöydällä. Jokaisella 
työntekijällä on oma ”My Site”. 

Roolipohjaisuus Valtuudet sähköisen työpöydän sisältöihin/työkaluihin 
jaetaan toiminnallisten roolien mukaan (esimies, toimi-
henkilö jne.) 

Personointi Mahdollisuus itse vaikuttaa oman sähköisen työpöydän 
sisältöön ja ulkonäköön 

Profilointi Personointi, joka tehdään roolipohjaisesti. 
Roolipohjainen per-
sonointi 

Sähköinen työpöytä personoituu automaattisesti käyttä-
jän toiminnallisen roolin mukaan (esim. esimies). Vrt. 
profilointi. 

Heräte Käyttäjän reagointia, ”klikkausta”, vaativa ilmoitus säh-
köisellä työpöydällä (esim. Tahdin tehtävälista) 

Syöte Ilmoitus käyttäjälle tiedoksi sähköisellä työpöydällä, ei 
edellytä ”klikkaamista” (esim. TukiWikin päivitys) 

Osioetusivu Sähköisen työpöydän välilehtien etusivut (intranet, oma 
sivusto, työtilat, etuustyö). 

Alaetusivu Intranetin navigaation pääsivut (uutiset, henkilöstö, pal-
velut, kelan toiminta, oma yksikkö, aakkosellinen hake-
misto). 

Sisältösivu Intranetin sivut hierarkiatasolta 3. lähtien (alaetusivun 
jälkeen).  

Erillissovellus Muulla kuin SharePoint 2010:llä toteutettu sovellus, joka 
näytetään käyttäjälle joko kiinteänä osana sähköistä 
työpöytää tai johon tarjotaan linkki  

8 Liitteet 

Liite 2.1.1 Käyttöliittymän havainnekuvat 
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