
Helsingin yliopiston verkkopalveluja 
kehitetään  
Portaalityöryhmän toiminta käynnistynyt 

  

      

  

Rehtorin asettama portaalityöryhmä aloitti työnsä 
toukokuussa. Yksi tärkeä syy portaalityöryhmän 
perustamiselle on ollut tarve kehittää yliopiston 
tarjoamia verkkopalveluja kokonaisuutena yliopiston 
perustoimintojen, opetuksen ja tutkimuksen 
tukemiseksi. Tarve on noussut esille etenkin kampus- 
ja hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä, mutta 
myös yliopiston virtuaaliyliopistotyöryhmässä (pj 
Raija Sollamo) on asia koettu ajankohtaiseksi. 

Haasteellinen toimeksianto 

Rehtorin asettamispäätöksen (057/2002) mukaisesti 
Helsingin yliopiston portaalityöryhmän tehtävänä on 
koordinoida yliopiston verkkopalveluja. Ryhmän 
tehtävänä on selvittää verkkopalvelujen nykytilanne, 
vireillä olevat kehityshankkeet, verkkopalvelujen 
kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet, palveluiden 
tuottajat ja käyttäjät sekä laatia yliopiston yhteinen näkemys 
verkkopalvelukokonaisuudesta.  

Tavoitteena on saada aikaan sellainen verkkopalveluiden kokonaisuus 

• jota on helppo ja selkeä käyttää, 
• joka palvelee tehokkaasti ja joustavasti yliopistolaisia sekä erilaisia 

ulkoisia sidosryhmiä, 
• joka toimii tehokkaana tiedotuskanavana, 
• joka luo yhtenäistä kuvaa Helsingin yliopistosta dynaamisena ja 

laadukkaana yliopistona, 
• joka tukee yliopiston kampus- ja hallintorakenteen kehittämistyötä. 

Työryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista, palvelujen tuottajien edustajista 
sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajasta. Allekirjoittanut 
osallistuu työryhmän työskentelyyn Helsingin yliopiston kirjastojen edustajana 
Työryhmän puheenjohtajana toimii viestintäjohtaja Jorma Laakkonen. 

Kirjastotoimikunnan päätös 14.5.2002 

Kuten edellä kirjoitetusta ilmenee, on työryhmän toimeksianto erittäin 
haastava. Työryhmä on kevään aikana kokoontunut kolme kertaa ja 
kokoontumisen välillä on käyty keskustelua sähköpostitse. Työryhmän sihteerit 
ovat myös kiitettävästi toimittaneet kesälomalukemista (taustamateriaalia) 

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/ktmk024p.htm


työryhmän jäsenille. Lisäksi yhdellä kokoontumiskerralla on ollut asiantuntija-
alustaja Satama Interactivesta.  

Sisäiset ja ulkoiset palvelut erilleen 

Keskeisenä lähtökohtana on, että verkkopalvelukokonaisuus muodostuu 
kolmesta kokonaisuudesta: sisäisestä verkkopalvelusta eli intranetistä ja 
kahdesta ulkoisesta verkkopalvelusta eli yliopiston ulkoisista verkkosivuita ja 
Helsinki.fi-palveluportista. Uutena kokonaisuutena rakennetaan 

henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitettu intranet- 
palvelu. 

Työskentely aloitettiin nykytilan kartoittamisella eli 
tarkasteltiin nykyisen verkkoviestinnän hyviä ja huonoja 
puolia, eri verkkopalveluiden tarjontaa ja niiden 
löytyvyyttä. Pääpaino kevään kokouksissa oli sisältöjen 
kartoittamisessa. Työryhmän työn tukemiseksi lähetettiin 
yksiköihin keväällä kysely verkkopalveluista. Kyselyyn 
ovat toivon mukaan vastanneet myös kaikki kirjastot. 

Toimeksiannon laajuudesta johtuen on pohdintaa 
aiheuttanut se taso, jolla asioihin tämän selvityksen 
puitteissa on mahdollista ottaa kantaa ja antaa 

suosituksia. Varmastikaan tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen työryhmä, 
joka joutuu kokouksissaan lukemaan ja tulkitsemaan toimeksiantoa yhä 
uudelleen. 

Työryhmä kokoontuu syksyllä vielä kolme kertaa ennen väliraporttia, joka sen 
tulee jättää 30.9.2002. Loppuraportti on määrä saada valmiiksi 31.12.2002. 
Portaalityöryhmän selvitys tukee myös Helsingin yliopiston kirjastojen 
yhteisen verkkoviestinnän uudistamista, mikä on käynnistymässä vielä tänä 
syksynä.  

  

Tiina Äärilä 
informaatikko 

Viikin tiedekirjasto 
tiina.aarila@helsinki.fi  
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