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Yliopiston portaalihanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Vuodena alussa 
käynnistynyt määrittelyvaihe päättyi huhtikuun lopussa, jonka jälkeen seuraa 
tarjous- ja tuotantovaihe. Intranetin I vaihe valmistuu vuoden 2004 alkuun. 

Määrittelyprojekti muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta: 

• sisältömäärittelyn (konseptisuunnitelman) tuloksena kuvataan 
yliopiston verkkopalveluiden sisällöt 

• toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan mitä toteutettava järjestelmä 
tekee 

• teknisessä määrittelyssä kuvataan käyttöympäristö, tekniset reunaehdot 
ja liittymät (rajapinat) muihn järjestelmiin.  

Sisältöjen alustava suunnittelu toteutettiin kymmenessä erillisessä 
työryhmässä, joista yksi on Kirjasto- ja tietopalveluryhmä. Työryhmään 
kuuluvat seuraavat henkilöt: Marja Moisio (Viikki), Ulla Salomaa (Terkko), 
Marja Sarja / Ville Huhtala (Kumpula), Eeva Peltonen (Keskusta, 
Valtsikka), Edulis Merenpohja (keskusta, Opiskelijakirjasto), Tiina Äärilä 
(Tietopalvelut) 
ja HYK:sta uutena jäsenenä Marjut Hjelt. 

Työryhmien vetämisestä vastasi viestintäosaston 
verkkoviestintäryhmä. Verkkotoimittaja Liisa 
Parviainen toimi sisältöjen kokoajana ja työryhmien 
sihteerinä. Kirjastojen työryhmä on kokoontunut 
kaksi kertaa, minkä jälkeen jäsenet ovat 
keskustelleet sisältörakenteesta sähköpostitse. 

Työryhmien työskentelyn pohjalta on 
viestintäosaston työryhmä laatinut intranetin 
sisältökäsikirjoituksen (versio 1.0 ilmestyi 7.5.03). 
Sisältökäsikirjoitus antaa kokonaiskuvan intranetin I 
vaiheen rakenteesta, sisällöistä ja 
kohderyhmittäisestä palvelutarjonnasta.  

Sisältöjen kuvaamisessa on pysyttäydytty otsikko- ja palvelukuvaustasolla. 
Kaikki nimet ja otsikoinnit ovat vielä alustavia, niitä tarkennetaan syksyllä 
2003 käynnistettävässä laajemmassa sisältökäsikirjoitusprosessissa. 
Dokumentissa esitettävät ruutusuunnitelmat eivät myöskään ole käyttöliittymä- 
tai graafisia suunnitelmia. Ruutusuunnitelmat kuvaavat sisältöjen ja palvelujen 
määrää, jaottelua ja niiden suhdetta toisiinsa.  

Sisältösuunnittelun näkökulmasta intranetissä tulee olemaan kahdenlaisia 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/04/index.html


elementtejä, personoitavia sekä ei-personoitavia sivuja. 

Ei-personoitavat sivut ovat ns. toimitettuja sisältökanavia. Kanavat ovat 
tavallisia verkkosivuja, joita ei voi poistaa näkyviltä. Tieto- ja kirjastopalvelut 
ovat yksi toimitettu sisältökanava, muita kanavia ovat mm. tutkimuspalvelut, 
henkilöstöpalvelut sekä ajankohtaista –sivu. Ei-personoitavia sivuja päivittää 
kukin hallinnon yksikkö omalta alueeltaan. 

Laadittuun konseptisuunnitelmaan kannattaa jokaisen kirjastolaisen tutustua, 
sillä sitä kautta avautuu tuleva intranet jo hivenen konkreettisempana kuin 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa.  

• Portaalihankkeen sivut 
• HY:n sisäisen verkkopalvelu -konseptisuunnitelma (sisältökäsikirjoitus)  
• Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän dokumentit 

  

Tiina Äärilä 
Suunnittelija 

HY:n tietopalvelut 
tiina.aarila@helsinki.fi 

puh. (09) 191 21776 
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