
Yliopiston intranet etenee aikataulussa  
    

07/03     

  

Viestintäosasto on pysynyt keväällä julkistetussa aikataulussa, ja intranet 
avataan yliopistolaisille näillä näkymin huhtikuussa 2004.  

uPortalin (yliopiston ulkoisten sivujen) ja intranetin päivitystyökalusta 
ensimmäinen käytettävä versio valmistuu 19.12.2003. Lopullinen versio 
valmistuu 27.2.2004.  

Joulukuussa valmistuvaa versiota voi jo käyttää materiaalin syöttämiseen 
intranetiin, järjestelmä ei tosin tällöin ole vielä välttämättä täysin stabiili. 
Tiedon syöttämiselle intraan on varattu aikaa joulukuun lopusta huhtikuun 
alkuun eli yhteensä kolmisen kuukautta. 

Intranetin avaamisen jälkeen poistetaan ulkoisilta verkkosivuilta 
Yliopistolaisille –osiot (Palvelut, Hallinto ja Opiskelu) soveltuvin osin. Myös 
eri yksiköiden on tässä vaiheessa hyvä siivota omia ulkoisia sivujaan.  

Huhtikuussa 2004 käynnistyy intranetin II vaihe, jonka aikana intraan tuodaan 
mm. lisää toiminnallisuuksia. Toinen vaihe valmistuu vuoden 2004 loppuun 
mennessä. 

Intranetin kanavasivujen toteutuksesta 

Kanavien sisältöjen suunnittelua on jatkettu sisältötyöryhmissä lokakuusta 
alkaen. Tavoitteena on, että suunnittelukierrokset on saatu käytyä lävitse 
vuoden loppuun mennessä, ja kanavien sisällöt ovat tällöin selvillä 
dokumenttitasolle saakka. 

Sisältöjen suunnittelun ohella selvitetään kanavittain sisältöjen tuottajat ja 
ylläpitäjät. Jokaiselle kanavalle nimetään kanavan päätoimittaja, joka vastaa 
kanavan sisäisestä koordinoinnista. Kanavan jokaiselle palveluikkunalle 
nimetään myös yksi tai useampi toimittaja/päivittäjä. Kirjasto- ja 
tietopalvelukanavaa on suunnitellut eri kampuksilta koottu kirjastolaisten 
työryhmä. 

Suunnittelutyön aikana selvitetään myös missä määrin intranetin tulevat 
sisällöt ovat jo olemassa, ja vastaavasti minkälaisia sisältöjä joudutaan vielä 
tuottamaan alusta saakka. Täysin uuden materiaalin tuottaminen olisi hyvä 
saada nopeasti alkuun ainakin suunnittelutasolla. Olemassa olevan materiaalin 
keräämisen tulevaa siirtoa varten esim. word-dokumenteiksi voi aloittaa jo nyt 
syksyn aikana. 

Perehdyttämiskoulutuksesta 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/07/index.html


Intranet-perehdyttämiskoulutus toteutetaan kahdessa jaksossa: ensin on 
yhteinen luento-/demo-tilaisuus joulukuussa. Esittelyä syventäviä 
pienryhmäkoulutuksia järjestetään 12.1.–27.2.2004 välisenä aikana, ja ne ovat 
puolen päivän mittaisia. Koulutusten tarkemmista ajoista ja pitopaikoista 
sovitaan myöhemmin. 

Viestintäosaston roolista 

Viestintäosaston verkkoviestintäryhmä on mukana tukena intranetin sisältöjä 
suunniteltaessa, mutta varsinaiset sisällöt tuottaa jokainen yksikkö/osasto itse. 

Viestintäosasto järjestää koulutuksia intran ylläpitotyökalun käytössä ja 
avustaa työkalujen käytön ongelmatilanteissa.  
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