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LIITE 2.2 KELAN SHAREPOINT TYÖTILOJEN ALUSTAVIA TARPEITA  

1 Johdanto 

Tämä liite on laadittu Kelan SharePoint työtilojen esiselvityksen 5.10.2012 pohjalta. Liite sisältää 
alustavan listauksen tarpeista, joita esiselvityksen aikana koottiin Kelan työtilaojen pilottikäyttäjil-
tä SharePoint 2010 -alustalla. Kyseessä ei ole varsinainen määrittelydokumentti vaan asioita tu-
lee vielä täydentää ja tarkentaa. Esimerkiksi tässä dokumentissa listatut tunnistetut työtilaryhmät 
eivät kuvaa lopullista ryhmittelyä työtiloista.  
 
Tässä dokumentissa esitetyt vaatimukset ja toiveet ovat suuntaa-antavia eivätkä sido Kelaa eikä 
toimittajia.  
 

2 Kelan tähän mennessä tunnistetut SharePoint työtilojen käyttötarkoitukset 

Käyttötarkoitukset on alustavasti listattu ja ryhmitelty elinkaaren, perustamisen ja toiminnalli-
suuden perusteella kahdeksi ryhmäksi:  
 

1. pysyvät, organisaatioyksiköitä vastaavat työtilat 
2. tilattavat määräaikaiset projektityötilat 

Työtilojen perusperiaatteena on, että kaikilla on lukuoikeudet kaikkialle joitakin perusteltuja poik-
keuksia lukuun ottamatta (esim. sisäinen tarkastus ja johto). Muokkausoikeudet määritellään 
työtilakohtaisesti. Työtilojen julkisuus/avoimuus määritellään tarkemmin lopullisessa tarjous-
pyynnössä. 

2.1 Pysyvät, organisaatioyksiköitä vastaavat työtilat 

Pysyvälle työtilalle ei ole määritelty aikaa, jonka jälkeen se poistetaan käytöstä. Organisaatioyk-
siköitä vastaavat työtilat tarvitaan yksiköiden viestintää ja tietotyötä varten. Työtilan tarvitsijoita 
ovat organisaatiohierarkian mukaisesti  
 

• osastot  
• vakuutuspiirit 
• ryhmät 
• tiimit 
• johto / johtoryhmä 
• erilliset työryhmät 

 

2.2 Tilattavat määräaikaiset projektityötilat 

Tilattavia, määräaikaisia työtiloja tarvitsevat projektit sekä erilaiset työ- ja asiantuntijaryhmät, 
kuten 

• projektit 
• määräaikaiset työryhmät 

Työtilan omistaja vastaa työtilan ylläpidosta, sisällöstä ja työtilan rakenteesta. Tavoitteena on 
luoda toimivat työtilamallit toistuviin tarpeisiin niin, että työtilan omistajan ei tarvitse muokata 
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työtilaa. Kela on tunnistanut seuraavia toistuvia työtiloja tarvitsevia projekti- ja toimintamalleja: 
 

• IT-projektit (James –malli) 
• IT-projektit (vesiputousmalli) 
• Kevyet hallinnolliset projektit 
• Hankintaprojektit 
• Asiakirjatyötila työryhmän käyttöön 

Työtilan omistajalla on oikeus lisätä sovittuja SharePoint elementtejä työtilaan noudattaen Kelan 
ohjeistusta työtilojen sisällöstä. Työtilojen etusivut pyritään vakioimaan niin, että sivuston lukija 
löytää yleisimmän tietosisällön (esim. projektisuunnitelman ja –esityksen) samasta paikasta riip-
pumatta työtilasta. 
 
Työtilojen tarkoitus on tarjota dokumentointi- ja viestintäratkaisu projektin tai työryhmän käyt-
töön. Lisäksi työtila voi toimia työtehtävien ohjaus- ja seurantaratkaisuna. 
 
Työtilojen automaattinen arkistointi ratkaistaan erillisen asianhallintaprojektin yhteydessä. Yksit-
täisten dokumenttien arkistointi työtilasta tehdään siirtymävaiheen ajan manuaalisesti. Työtilojen 
elinkaaren hallinta määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. 

 

3 Työtilojen sisältö 

3.1 Yhteisiä vaatimuksia työtilojen sisällölle 

Työtiloille on tunnistettu tarpeita seuraaville toiminnallisuuksille: 
 

• Mahdollisuus julkisille ja rajatuille sisältökokonaisuuksille 
• Työtiloissa tarvitaan kalenteri, johon viedään esim. johtoryhmän kokoukset.  
• Kaikilla työtiloilla tulisi olla mahdollisuus keskustelutilaan.  
• Lähtökohtaisesti työtilat ovat avoimia, mutta myös suljettuja työtiloja on oltava 

mahdollista perustaa (esimerkiksi sisäinen tarkastus). Määriteltävä millä perusteilla 
suljetun työtilan voi saada.  

• Tehtävälistat 
• Uutiset ja ilmoitukset 
• Ohjeet (voi olla webbisivu tai linkki sivuun)   
• Projektiorganisaatio (jäsenet, roolit, Lyncin paikallaolotieto) 
• Versionhallinta asiakirjoille 
• kevyet hyväksyntä- ja katselmointityönkulut, jotka korvaavat kommenttien pyytä-

misen sähköpostilla 
• mahdollinen RRS-feed 
• omistajan oikeus muokata työtilaa sovittujen ohjeiden mukaisesti 

 
Mm. seuraavat asiat ovat avoimia ja ratkaistaan implementointiprojektissa: 
 

• kansioiden käyttö; vaihtoehtona voisi käyttää metatiedoilla ohjattuja näkymiä   
• DocumentSettien käyttömahdollisuudet ja hyöty 
• työtilojen poisto- ja siivousprosessit 
• kommentointi- ja katselmointityönkulut 
• dokumentin versionhallinta 
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• työtilan elinkaarenhallinta 
• navigaatio 
• dynaaminen sisällönmuodostus nostoilla 
• dokumenttien nimeäminen (projektin päätettävissä, avuksi ohjeistus) 
• dokumentin käsittely, kun sitä esim. kehitetään työtilassa ja julkaistaan intranetis-

sä. 
• hakukoneen optimointi ja käyttö, tulosten esittäminen jne. 

3.2  Työtilojen etusivu 

Työtilojen etusivuun liittyvät vaatimukset määritellään tarjouspyyntöön. Työtilojen yhteisen etu-
sivun sisällölle esitettyjä toiveita: 

 
• Linkkejä 

• erilaiset hakemistot 
• ohjeet 

• Omien työtilojen listaus roolin perusteella (omistaja, jäsen) 
• Työtilojen haku ja hakemisto 

• ajan perusteella (projektin alku, päättyminen) 
• hakemisto (aakkosjärjestyksessä kaikki työtilat, organisaation mukaisesti) 

• Uuden työtilan tilaaminen 

Työtilojen hakutoimintoihin liittyvät vaatimukset määritellään lopulliseen tarjouspyyn-
töön neuvotteluiden jälkeen. 

4 Työtilojen sivustohierarkia 

Työtilojen hierarkiarakenne määritellään neuvotteluiden jälkeen tarjouspyynnössä.  
 

5 Dokumentinhallinta työtilassa 

5.1 Yleistä 

Keskeinen tavoite on suurelta osin luopua tiedostopalvelimien käytöstä työtiloissa käsiteltävien 
asiakirjojen osalta. Työtilan käytön keskeisin toiminto on dokumenttien luominen ja muokkaami-
nen. 
 
Tarpeena on tarkistaa ja käyttöönottaa SÄHKE2-vaatimukset mahdollisin osin hallinnollisille asia-
kirjoille metatietoina. Metatietomalli tullaan määrittelemään tarkemmin tarjouspyynnössä ja käyt-
töönottoprojektissa. 
 

6 Koulutus 

Työtilojen käyttöönottoon liittyvä koulutus suunnitellaan käyttöönottoprojektissa. 

6.1 Koulutusmenetelmät ja materiaalit 

Pilottikäytön perusteella on todettu, että koulutusta voidaan tarjota monilla eri tavoilla. 
 

• Infot 
• Luokkaopetus 
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• Verkkokoulutus 
o perehdytysjakso, johdatus aiheeseen, trailer 
o useita pieniä koulutusjaksoja kohdistuen tiettyyn aihealueeseen 

• Tutorit tai pääkäyttäjät toimisivat lähitukena tai päivystävänä klinikkana esim. pro-
jektin alussa tai työryhmän ottaessa käyttöön työtiloja. 

Varsinaisen koulutusmateriaalin tueksi tulisi olla käyttöohjeet ja toimintaohjeet, joissa kuvataan 
esim. nimeämiskäytännöt, kansioiden käytöt jne. 

6.2 Kohderyhmät 

Koulutus tullaan suunnittelemaan eri rooleille: 
• Esimiehet 

o uusien toimintatapojen puolestapuhujat 
o organisaatiotyötilojen käyttäjät 

• Pääkäyttäjät ja mahdolliset muut vastuuhenkilöt 
• Työtilojen omistajat 

o erityisesti käyttöoikeuksien koulutus 
o muokkausmahdollisuudet työtilan rakenteeseen ja ominaisuuksiin 
o vastuu työtilan periaatteista 

• Jäsenet 

6.3 Koulutuksen vaiheistuksesta 

Koulutuksessa olisi huomioitava vaiheistus, jossa erilaisten työtilojen käyttöönotto tehdään. 
  

7 Työtilojen hallintamalli 

Työtilojen hallintamallin vaatimukset kuvataan neuvottelujen jälkeen tarjouspyynnössä. Työtilo-
jen hallintamalli suunnitellaan hankkeen aikana. Hallintamallin pitää ratkaista mm. seuraavat ky-
symykset: 

• Miten keskitettyä/hajautettua työtilojen hallinta on?  
o Onko sitä varten esim. nimetty ryhmä vai onko se hajautettu osastoilla ole-

ville pääkäyttäjille?  
o Hajauttamiseen vaikuttaa mm. se, millaisia valmiit työtilamallipohjat tulevat 

olemaan ja miten paljon työtilojen omistajille halutaan antaa työtilojen 
muokkausoikeuksia.  

 
• Miten työtilojen luominen tapahtuu?  

o Luodaanko tilauspohjaiset työtilat, esim. projektien työtilat, lomakkeen poh-
jalta? Tarvitaanko jonkinasteinen hyväksymisprosessi?  

o Luodaanko pysyvät työtilat esim. organisaatioyksiköiden työtilat valmiiksi? 
Vaiheistetaanko pysyvien työtilojen käyttöönotto? 

 
• Miten työtilat tilataan?  

o Työtila tilataan esim. lomakkeella, nimi, tyyppi, tila, samalla annetaan aika-
taulu ja kokorajat sille, ilmoitetaan jäsenet, omistajat (osa tiedoista on työ-
tilan metatietoja, ohjeet nimeämiseen ja tila ym. tietoihin) 
 

• Miten työtilojen käyttö lopetetaan?  
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• Miten työtilojen käyttöä seurataan?  

o Työtilojen kokorajojen kasvamista on seurattava.  
o Jos on annettu paljon vapauksia omistajille, tarvitseeko seurata/valvoa että 

työtilat ovat asianmukaisia? 
 

• Miten ulkopuolisten henkilöiden käyttöön tarkoitettuja työtiloja hallitaan? 
 

• Miten työtilojen käytön tuki on järjestetty? (tukisivusto, sähköposti, puhelin jne.).  
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