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työskentelyn etuja käyttäjäkokemuksen kautta sekä verkkopalvelun toteuttamista 
ketteränä projektina. Julkaisu keskittyy uuden intran suunnitteluun ja rakentamiseen 
– laaja käyttöönottovaihe on organisaatiossa vasta alkamassa.
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4 Kohti yhteisöllistä viestintää Sharepointilla ja Yammerilla

Lea Mustonen, viestintäpäällikkö

Sisäiset viestintävälineet ja -kanavat 
HAMKin brändin kehittäjänä 

Puhuttaessa brändistä ja verkkopalveluista keskustelu kääntyy yleensä en-
simmäiseksi www-sivuihin. Sivut käsitetään organisaation näyteikkunak-
si maailmaan. Näin oli laita myös HAMKin julkisen verkkosivuston uu-
distuksessa v. 2014 alussa. Oli itsestään selvää, että sivustoon on panos-
tettava, sillä ne luovat ja vahvistavat brändiä. Entä mikä on intran merki-
tys brändin kehittämisessä? 

Brändi saatetaan yksinkertaisimmillaan käsittää vain päälleliimatuksi 
lupaukseksi, visuaaliseksi ulkoasuksi tai merkiksi. Usein sitä kuvataan 
mielikuvaksi tai imagoksi. Ensiksi mainittu ajattelu lähtee siitä ajatuk-
sesta, että brändiä voi itse täysin hallita; jälkimmäinen katsoo asiaa koki-
jan näkökulmasta. Kun brändiä tarkastellaan vielä tiiviimmin asiakkaan 
tai käyttäjän näkökulmasta, siihen tulee keskeiseksi elementiksi tunne: 
Brändiarvoltaan vahvaan tuotteeseen tai palveluun sitoudutaan. Se erot-
tuu. Käyttökokemukseen liittyy vahvoja positiivisia elämyksiä. Entä kuin-
ka tämä liittyy HAMKin opiskelijoiden ja henkilöstön digitaalisiin työväli-
neisiin? Hyvinkin tiiviisti. HAMKissa on – hieman laskutavasta riippuen – 
n. 7 000 opiskelijaa ja yli 700 henkilöstön jäsentä. Yhteensä olemme siis n. 
8 000 henkilön yhteisö. Ei ole ollenkaan samantekevää, miten tämä yhtei-
sö työskentelee yhdessä joka päivä digitaalisia välineitä käyttäen, sillä toi-
minta muuttuu tarinoiksi ja tarina maineeksi – ja brändiksi.

Aiempi henkilöstöportaali rakensi yhtenäistä HAMKia

Julkinen verkkopalvelukokonaisuutemme eli www-sivumme on vielä pää-
osin tietoa jakava sivusto. Vielä enemmän yksisuuntaisia olivat nyt histo-
riaan siirtymässä olevat opiskelija- ja henkilöstöintramme eli -portaalim-
me, joksi niitä kutsumme.

Henkilöstöportaalin edellisen uudistustyön aikaan v. 2006 suurimpana 
kehityskohteena oli yhden henkilöstöportaalin ja yhden opiskelijaportaa-
lin rakentaminen. Opiskelija- ja henkilöstöportaalit päätettiin siis raken-
taa omiksi kokonaisuuksikseen. Ennen tätä uudistusta HAMKin intrako-
konaisuus muodostui hyvin sirpaleisesti hyvin erilaisista yksikkö- ja ala-
kohtaisista intranet-sivuistoista. Yhdellä yhtenäisellä henkilöstöportaalil-
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5Sisäiset viestintävälineet ja -kanavat HAMKin brändin kehittäjänä

la ja opiskelijaportaalilla halusimme vahvistaa yhtenäisen HAMKin kehit-
tämistä – ennen kaikkea sisällöllisesti mutta myös brändinäkökulmasta.

Muutos täytti tavoitteen, mutta kitkatonta siirtyminen ei ollut. Tuolloin 
siirtymävaiheessa – vajaat kymmenen vuotta sitten – kriittistä palautet-
ta tuli jatkuvana virtana. Tämä on hyvä muistaa nykyisessä siirtymävai-
heessa. Kuitenkin alkuvaikeuksien jälkeen uusi henkilöstöintra ja opiske-
lijaportaali otettiin aktiivikäyttöön ja varsin pian haikailu pienten yksik-
köintrojen perään vaimeni. Tieto oli nyt entistä selkeämmin saatavilla kai-
kille samanaikaisesti samassa muodossa. Päivitysvastuuta pystyttiin ja-
kamaan entistä useammalle, joskin peruspäivitystä vaativampi työstö ko-
ettiin koko ajan haasteelliseksi.

Vuosien kuluessa portaalimme alkoivat osoittautua ikääntyneeksi. Ne ko-
ettiin vanhentuneiksi ennen kaikkea käytettävyydeltään, olivathan ne sel-
keästi yksisuuntaisen tiedon jakamisen kanavia. Alkoi kuulua kysymyk-
siä siitä, kuinka käydä ja saada näkyville keskustelua jostain aiheesta – 
Onko sähköposti ainoa väline? Kysymyksiä ja toiveita kuului myös siitä, 
kuinka erilaisia dokumentteja voisi työstää yhdessä. Koska järjestelmäm-
me ei tarjonnut työkaluja näiden toiveiden täyttämiseen, yksiköissä alet-
tiin testata ja ottaa käyttöön erilaisia palveluita, esim. nopeasti kehitty-
viä Googlen palveluita.

Tehdään yhdessä!

Käyttäjien kasvavat odotukset yhdistyivät vanhojen portaalien lisäänty-
viin teknisiin ongelmiin ja uusien järjestelmien nopeaan kehittymiseen. 
Kehityskulku olisi ilman erästä uutta tekijää kulkenut vääjäämättä kohti 
nykyisenkaltaista kehitysvaihetta mutta arvioni mukaan suppeampana ja 
pidemmällä aikavälillä. Mitä tapahtui? Uusi strategia, "HAMK 2020" niin 
sanotusti räjäytti pankin, ainakin uusien digitaalisten sisäisten viestintä-
välineiden kehityksen kannalta.

HAMKin strategia on organisaation viesti henkilöstölle, opiskelijoille ja 
kumppaneille. Strategian ilmaisema tahtotila kiteytyy visioon: ”HAMKil-
la on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus”. Visioon 
matkataan valintojen avulla. Olemme valinneet toimintatapoja ja pääkoh-
tia, joihin panostamme. Digitaalisuus on yksi strategiamme pääkohdis-
ta. Se on paitsi kehittämisen kohde myös väline, joka edistää strategiapu-
heessamme vahvasti esillä olevaa yhteisöllisen työskentelyn vakiintumis-
ta. Strategia ohjaa myös viestinnällisiä ratkaisuja ja toimii viestinnän toi-
mintojen sekä priorisoinnin perustana. Olemme viestintäpalveluissa pa-
nostaneet erityisen paljon uusien järjestelmien ja kanavien suunnitteluun 
ja käyttöönottoon. En toivo vaan oletan panostusten kannattavan.



6 Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla

Valitsemamme linja on ollut ottaa käyttöön kutakuinkin kaikki O365-työ-
välineet ja kanavat Yammerilla lisättynä. Vaikka sisäisen viestinnän kehit-
tämisen näkökulma on etenkin viestintäpalveluiden henkilöstöllä päällim-
mäisenä, kyse on ennen kaikkea yhteisöllisen työskentelyn edistämises-
tä. Tarjotin on laaja ja kattava. Lync sekä pikaviestinnän että etäkokous-
tamisen välineenä vahvistaa asemaansa. OneDrive on kuin entinen verk-
kolevyasema, vain kätevämpi koska dokumentit voi helposti jakaa ja nii-
hin pääsee käsiksi missä vain selain toimii. Jaetut työtilat kokoavat tietyn 
aiheen parissa työskentelevät ihmisen yhteen ohi alaorganisaatiorajojen. 

Sähköposti ja kalenteri ovat jo vakiintuneet, joskin tehokäytössä on vie-
lä kehitettävää. Sähköpostitulvan sijaan tavoitteena on kohdennettu vies-
tintä. Kaikki itselle tärkeät uutiset löytyvät uuden intran aloitussivulta eli 
uutissyötesivulta. Organisaatioviestinnän kannalta kriittiset tiedotteet tu-
levat kuitenkin edelleen ilman valinnanmahdollisuutta uutissyötesivul-
le, ja aivan keskeisimpien strategisten tai muuten kriittisten viestien pe-
rillemenoa vahvistetaan koko henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisillä säh-
köposteilla. 

Aivan keskeinen ajattelu- ja toimintatavan muutos on ollut informatiivis-
ten intrasivujen eli perinteisten intranet-sivujen rakentamisessa. Erillis-
ten opiskelija- ja henkilöstöintrojen sijaan valtaosan tiedosta on yhteistä. 
Tämä mielestäni tukee HAMKin opiskelija keskiössä -ajattelua sekä aikaa 
myöten helpottaa opetustyössä toimivan henkilöstön työtä: tieto on siellä 
missä toimintakin, opiskelijarajapinnassa, kaikille yhteisenä.

Strategiamme mukaan menestymme vain yhdessä toimien. Viemme te-
kojemme kautta viestiä HAMKista, jossa asioita tehdään aidosti yhdes-
sä. Helposti käytettävät arkipäivän yhteisölliset järjestelmät ja työväli-
neet ovat tässä aivan keskeisiä, sillä omat opiskelijat ja henkilöstö ovat 
tärkeimpiä viestinviejiä. Digitaalisuus on HAMKin strateginen valinta. Se 
on myös keskeinen HAMK-brändin elementti. 
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Uuden intran toteuttaminen ketteränä 
projektina

HAMKin uutta intraa on rakennettu ’puoliketterin’ menetelmin tai blen-
ded-mallilla: SharePoint 2013 Onlineen toteutettava opiskelijoiden ja hen-
kilöstön intranet on ensimmäinen organisaatiossa enimmäkseen ketteräl-
lä menetelmällä toteutettu, kattava tietojärjestelmähankinta. Uuden int-
ran projekti toimii myös pilottina tuleville tietojärjestelmähankinnoille 
sekä tarjoaa myös muuhun projektityöskentelyyn hyviä käytäntöjä.

Edelliset intranetit eli ns. vanhat portaalit oli toteutettu ajan tavan mu-
kaan perinteisellä vesiputousmallilla. Tällaisessa toimintatavassa on omat 
ongelmansa: Useasti määrittely kestää pitkään, samoin laajan kokonai-
suuden toteuttaminen. Yksi valtava kokonaisuus on todennäköisesti myös 
kompleksinen hallita ja omistajuus saattaa olla epäselvä tai väärässä pai-
kassa. Määrittelyn ja toteutuksen aikana tarpeet ja tahtotilat saattavat 
muuttua, ja valmis tuote on jo osin vanhentunut ennen käyttöönottoa. Ve-
siputousprojektit tahtovat olla paitsi pitkiä myös kalliita.

Yhdistämällä vesiputousmallin hyviä piirteitä – mm. selkeän tavoitease-
tannan ja riittävän täsmällisen määrittelyn – ketteriin menetelmiin olem-
me saavuttaneet paljon. Uudenlaisella toimintatavalla olemme tyytyväisiä 
mm. seuraaviin asioihin: Pystymme priorisoimaan tavoitteita ja toimeksi-
antoja pystytään priorisoimaan entistä paremmin ja saamme osakokonai-
suuksia suhteellisen ripeästi aikaan vaiheistamalla työtämme. Valmiista 
työstä saatu palaute sallii suunnitelmien muuttamisen ja nopeiden korja-
usten tekemisen, ja jo olemassa olevaan kontekstiin on helppoa lisätä uutta 
sisältöä tai toiminnallisuutta. Olemme myös huomanneet, että loppukäyt-
täjät ymmärtävät ’valmista’ tuotetta paremmin kuin abstrakteja suunnitel-
mia – joskin heidän odotuksensa ’lopullisesta’ voivat myös olla hyvinkin 
erilaisia! Parhaimmillaan projektityöskentelyssä on selkeä roolitus, ja teh-
tävät saa hyvällä tavalla ajalliseen ja sisällölliseen järjestykseen. Olemme 
löytäneet tätä projektimallia ja uudenlaista työntekoa tukemaan joustavia, 
selainpohjaisia sovelluksia ja työvälineitä, ja uudenlainen työskentely on 
mahdollistanut uuden oppimisen ja osaamisen kehittymisen.

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikköA
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Uusi toimintatapa on opettanut paljon

Uudessa projektimallissa olemme tehneet asioita toisenlaisilla tavoilla 
kuin aikaisemmin. Ketterässä mallissa tärkeiksi käytännöiksi ovat osoit-
tautuneet selkeä tuoteomistajuus ja johdon sitoutuminen päätöksente-
koon, vaiheistetut ja realistiset tuoteversiot eli releaset selkeine rajauksi-
neen, tehtävien hallinta ja arviointi kehitysjaksoissa eli sprinteissä, han-
kinnat minikilpailutuksina puitesopimuksien kautta, ripeä kehitystahti ja 
laaja-alainen tiimityö yli yksikkörajojen.

HAMKin uuden intran R1.1 julkaistiin 9.3.2015. Kokemuksiamme tähän-
astisesta projektista:

• Valtakunnallisesti ei vielä ole tarpeeksi vakiintuneita, hyviä käy-
täntöjä tai malleja, joten O365-räätälöinnit, valinnat ja toteutuk-
set ns. omalla riskillä ja edelläkävijän roolissa.

• Projektissa ei puhdasta agile-toteutusta ja eroteltuja rooleja, sillä 
kukaan tekijöistä ei täysin keskity vain tähän; organisaatiossa sa-
moista resursseista 'kilpailevat' eri projektit ja työtehtävät.

• Intra on iso kokonaisuus, johon on paljon näkökulmia, joten sen 
tuoteomistajuuskin on monimutkainen asia organisaatiossa.

• Intran rooli tietojärjestelmäkokonaisuudessa sekä osana toiminta-
prosesseja selkiytymässä ainakin osittain projektimallin ansiosta: 
päätöksiä on pakko tehdä ja niiden seuraukset näkyvät nopeasti.

• Käyttäjilla on halu pitää vanhoista toimintatavoista kiinni: muu-
toksen aloittamisessa ja osaamisen ja halun aikaansaamisessa kes-
keistä on perehdytys, koulutus ja tuki. Samoin kuilu edelläkävijöi-
den ja vanhoillisten tai jo projektiryhmän ja tavallisten käyttäjien 
välillä pitää silloittaa johtamisella.

• Ketteryys on leimallisempaa projektitiimin sisällä kuin koko orga-
nisaatiossa tai toimittajien kanssa työskennellessä.

• Joudumme tasapainoilemaan organisaation tarpeiden ja Microsoftin 
hyvien käytäntöjen välillä. Uuden sukupolven työkalu on iso haas-
te old school -organisaatiolle niin teknisesti, konseptin tasolla, toi-
mintakulttuurissa ja johtamisen osalta. 

• Toimintakulttuurin muutos on paljon isompi asia kuin tekniset to-
teutukset.
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• Ketterä kilpailutus hyvin valmisteltujen puitesopimusten jäl-
keen nopeuttaa hankintoja. Pätevän kilpailutusasiantuntijan roo-
li omassa organisaatiossa ehdoton; hyvä valmistelu ja suunnitte-
lu helpottaa yksittäisiä minikilpailutuksia. Haasteena on toisaal-
ta vuosibudjettien ja projektikokonaisuuden yhteensovittaminen 
(osahankintojen työmäärien tarkka arviointi vaikeaa etukäteen).

• Saatu kokemusta useasta toimittajasta, joilla kaikilla omantyyppi-
nen profiilinsa ja tehtävänsä projektissa.

• Monialainen projektitiimi lisää ymmärrystä ja edistää kokonai-
suutta aidommin kuin toteutus vain yhdestä näkökulmasta. Meil-
lä oman projektitiimin varassa on paljon, ja siten esim. henkilöris-
kit ovat suuremmat kuin avaimet käteen -ostoissa.

• Projektia ohjaava ryhmä on tyytyväinen uuden mallin tuottamiin 
nopeisiin tuloksiin, mutta joskus osatoteutusten realisoituminen 
herätti uusia tarpeita tai nosti esiin vanhoja, ratkaisematta jäänei-
tä asioita. Olikin todella tärkeää pysyä projektin tavoitteissa ja joko 
rajata tai kanavoida sen ulkopuoliset toiveet omiksi kehityksikseen.
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2013

2014

2015

SharePoint Online konfiguroidaan

SharePoint Online otetaan tuotantokäyttöön

Projektiryhmä tutustuu palveluun

Yksiköiden uusien intrasivustojen suunnittelu ja toteutus aloitetaan

Uuden intran R1.0

Uuden intran verkkokoulutukset henkilökunnalle käynnistetään

Yksiköt siirtyvät vanhoista portaaleista uuteen intraan 
vaiheittain, vanhoja portaaleja pidetään yllä uutta 

intraa rakennettaessa

Pilotti aloitetaan valittujen käyttäjien kanssa

Uuden intran toimintakonsepti määritellään

Uuden intran toimintasuunnitelma tehdään

Pilottikäyttö päättyy

Henkilökunnan käyttöoikeudet SharePoint Onlineen aktivoidaan

SharePoint Online esitellään yhteisillä henkilöstöpäivillä 
uuden intran alustana ja osana O365-pilvipalvelua

Tiedotuskäytännöt suunnitellaan

Opiskelijoiden käyttöoikeudet SharePoint Onlineen aktivoidaan

Kampuskierrokset uudesta intrasta aloitetaan

Yksiköiden sivustot on siirretty uuteen intraan
Vanhat portaalit suljetaan, kaikki käyttäjät ohjataan 
kirjautumaan uuteen intraan = R1.1
Käyttöönottoprojekti alkaa
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HAMKissa on jo otettu käyttöön uuden sukupolven työkalut, joiden toi-
mintalogiikka on erilainen kuin entisen portaalijärjestelmän. Uusi intra 
on osa Office 365-pilvipalvelua, joka koostuu sähköpostista, osoitekirjas-
ta, kalenterista, tehtävistä, dokumenteista ja sivustoista. Yhden kirjautu-
misen takana ovat siis kaikki yhteisöllisen työskentelyn välineet. 

Uudet intrasivut on toteutettu SharePoint 2013 Onlinen ja Yammerin yh-
distelmänä. Niiden avulla on rakennettu työkalut organisaatiossa tapahtu-
vaan tiedotukseen, tiimien väliseen viestintään sekä yhteisölliseen, ajasta 
ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. Johtavina periaatteina ovat 
olleet 

• Tiedon personointi: jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen uu-
tissyötesivu, johon hän saa niin yhteiset sisällöt kuin omat syöt-
teensä oman kiinnostuksensa ja aktiivisuutensa mukaisesti. 

• Käyttö usealla laitteella ja erikokoisilla näytöillä: sivustot on ra-
kennettu toimimaan responsiivisesti, jotta niitä voi selailla niin 
kännykällä kuin käyttää suurinäyttöisellä tietokoneella. 

• Käyttö paikasta riippumatta: pilvipalveluun pystyy kirjautumaan 
mistä tahansa, milloin tahansa ja useilla erilaisilla laitteilla, kun-
han laite on yhteydessä internettiin. 

• Tietojen löytyminen: järjestelmässä on tehokas hakumoottori sekä 
yhtenäinen informaatioarkkitehtuuri ja käyttöliittymä yksiköiden 
sivustojen välillä. 

• Infopalvelut ja työskentelypalvelut saman kirjautumisen takana 
mutta eri tiloissa: yhteisöllinen työskentely ja asioiden valmiste-
lu tapahtuu tiimien työtiloissa kun taas valmiita sisältöjä julkais-
taan yksiköiden informatiivisilla intrasivuilla, jotka kumpikin si-
jaitsevat samassa O365-palvelussa. 

• Yksi palvelukokonaisuus ja yhdenmukainen käyttäjäkokemus yh-
den kirjautumisen takana: Office 365 sisältää sivustojen lisäksi 

Vanhoista portaaleista uuteen 
pilvipalveluun 

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikköA
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yhteystiedot, sähköpostin, kalenterin, tehtävät ja henkilökohtai-
sen pilvitallennustilan selainkäyttöisine toimisto-ohjelmineen, ja 
kaikkiin näihin palveluihin kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuk-
sella yhdessä osoitteessa. 

Uuden sukupolven työkalut 

Alla olevassa taulukossa esitetään suurimpia toiminnallisia muutoksia 
vanhojen portaalien ja uuden intran välillä. 

VAnHAt portAALIt UUSI IntrA

Palvelut HAMKin omalla palvelimella. Osa Office 365 -pilvipalvelua, SharePoint 2013 
Online ja Yammer. 

Henkilöstöintra ja opiskelijaintra erotettu kah-
deksi eri kokonaisuudeksi, joten painotus orga-
nisaatioyksiköissä eikä prosesseissa.

Opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteinen ja yh-
teisöllisyyttä mahdollistava intra, joka jäsen-
netty pääprosessien ja tärkeäksi katsottujen 
asiasisältöjen ympärille (henkilöt viedään pro-
sessin luo eikä prosessia pilkota palasiin käyt-
täjän roolin mukaan). 

Eri yksiköiden henkilöstölle 'profiloidut' intrasi-
vut ja käyttö keskenään hyvin erilaista; raken-
teet erilaisia, sisällöissä päällekkäistä ja jopa 
ristiriitaista tietoa. 

Selkeä informaatioarkkitehtuuri, informatiivis-
ten intrasivujen ohjattu rakentaminen, käyttä-
jien kattava perehdyttäminen ja koulutus sekä 
kolmenlaisten sivustojen käyttöönotto erilaisiin 
tarpeisiin: 1) organisaatioyksiköiden informatii-
viset intrasivut, 2) tiimien työtilat ja 3) käyttä-
jän henkilökohtainen uutissyöte. 

Tiedotteet erillisellä sovelluksella, jossa eri ha-
kukone kuin muuhun sisältöön. 

Kaikkeen sisältöön (ml. liitetiedostot) ulottuva 
tehokas hakukone. 

Intrasivustot pysyvää staattista tietoa ilman 
kommentointi- tai jakomahdollisuutta, päivit-
täjiä verraten vähän. 

Informatiivisten intrasivujen pitkäikäistä tie-
toa täydennetään aktiivisilla työtiloilla asioiden 
valmistelua ja kehittämistä varten; sivustoille 
tuodaan keskustelumahdollisuus Yammer-upo-
tuksella; virallisen ja hallinnollisen tiedottami-
sen lisäksi hajautettua viestintää. 

Profilointi ei täysin toimiva, sillä yksiköiden si-
sällä erilaisia rooleja (esim. opettajat, toimisto-
henkilökunta, ulkotyöntekijät) eikä henkilökoh-
taisen räätälöinnin mahdollisuutta. 

Henkilökohtainen uutissyöte tarjoaa mahdolli-
suuden personointiin eli enemmän kuin ryhmän 
tai roolin mukaiseen tiedonkeruuseen (edellyt-
tää tosin käyttäjiltä erilaista aktiivisuutta kuin 
aiemmin ja toimintakulttuurin muutosta koko 
organisaation tasolla). 
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Organisaatiorajat ylittäville vertaisryhmille 
(esim. opintosihteerit tai koulutuspäälliköt) ei 
yhteistä tilaa. 

Tiimien työtiloissa kohdataan yli organisaatio-
yksiköiden rajojen yhteisen tehtävän tiimoilta. 

Yhteinen työskentely toisaalla ja useassa jär-
jestelmässä tai monella tavalla, esim. wikissä 
ja verkkotapaamisissa tai kokouksissa ja säh-
köpostien liitetiedostoissa. 

O365:ssä on yhden kirjautumisen takana usei-
ta palveluita ja uusi intra tuo yhteen infopalve-
lut (informatiiviset intrasivut) ja työskentelypal-
velut (tiimien työtilat) sekä henkilökohtaisen 
(sähköposti) että ryhmäviestinnän (Yammer-
ryhmät). Lisäksi samaan kokonaisuuteen liittyy 
vielä omana sovelluksenaan pikaviesti- ja verk-
kokokouspalvelu Lync. 

Erilaiset sivustotyypit käyttäjien erilaisiin tarpeisiin 

SharePoint Onlineen rakennettavassa uudessa intrassa on kolmenlaisia si-
vustoja: informatiivisia intrasivuja, tiimien työtiloja ja jokaisen käyttäjän 
henkilökohtainen uutissyötesivu. 

Toimintayksiköiden informatiiviset intrasivut korvaavat vanhat opis-
kelija- ja henkilöstöportaalit. Informatiivisilla intrasivuilla julkaistaan 
valmista materiaalia: yksiköt kertovat toiminnastaan ja palveluistaan 
muille sisäisille käyttäjille omasta toiminnastaan ja esim. ohjeistavat toi-
mimaan. 

Tiimien työtilat on tarkoitettu yhteiseen työskentelyyn ja esim. asioi-
den valmisteluun: keskusteluun, ajan tai tehtävien hallintaan, sisältöjen 
tuottamiseen jne. Työtilat voivat olla väliaikaisia projektisivustoja tai jat-
kuvia työympäristöjä pysyvälle porukalle; ne tehdään aina kulloisenkin 
ryhmän tarpeeseen, ja tarvittavat sovellukset valitaan tehtävien mukaan. 

Lisäksi jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen uutissyötesi-
vu, jonka keskiössä ovat Yammer-ryhmien keskustelut. Uutissyötesivul-
la ovat myös organisaation yhteiset tiedotteet ja tarpeelliseksi katsotut yh-
teiset linkit. Omalle sivulle voi jokainen aktiivisuutensa ja tarpeensa mu-
kaan koota syötteitä itselleen olennaisista asioista, henkilöistä, dokumen-
teista ja sivustoista sekä lisätä niin ulkoisia kuin sisäisiä linkkejä. 

Uusi toiminta edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä 

Koska uudessa intrassa toimintalogiikka on erilainen kuin vanhoissa por-
taalissa, myös toiminta muuttuu. Uudet työkalut paitsi mahdollistavat toi-
mintakulttuurin muutoksen myös pakottavat siihen. 
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Uuden informatiivisen intran rakentaminen on urakan helpoin osuus: sii-
nähän vain järjestellään ja päivitetään tarvittavat sisällöt uuteen raken-
teeseen. Siirtymävaiheessa ’ylimääräistä’ työtä aiheuttaa vanhan järjes-
telmän ylläpito riittävällä tasolla, uuden kokonaisuuden rakentaminen ja 
toisenlaisen työkalujen käyttöönoton valmistelu koulutuksineen, materi-
aaleineen ja tukineen. 

Tuhansien ihmisen toimintakulttuurin muutos hitaampi ja vaikeampi asia. 
Muutos ei tapahdu itsestään vain uutuuttaan kiiltävien työvälineiden voi-
malla vaan se pitää johtaa organisaatioon ja saada ajatusmallit ja toimin-
takulttuuri toisenlaisiksi. 

Ihmisten opeteltava uusien työkalujen käyttö vähintään perustasolla ja 
samanaikaisesti opittava pois vanhoista tavoista ja ajatusmalleista – tyy-
pillisenä esimerkkinä tiedoston työstäminen työpöytä-wordilla, massalä-
hetys sähköpostin liitteenä sekä kommenttien ja muutosten manuaalinen 
vieminen alkuperäiseen tiedostoon versus saman dokumentin yhteinen ja 
samanaikainen työstäminen selaimessa. 

Uskomme, että toimintatapojen muutoksen pakko ja siirtymävaiheen vai-
va tulevat palkituiksi nimenomaan ja ainoastaan saavutetuilla hyödyillä: 
nopeammalla työnteolla, vähemmällä vaivalla, valmiin löytämisellä tai 
avun saamisella. Yksi muutosprojektin viestinnän tärkeä elementti on-
kin hyötyjen kerääminen ja niiden avulla uusien toimintatapojen perus-
telu. Arjen toiminnallinen hyöty on ihmiselle kiinnostavampaa kuin alus-
tan tekniset ominaisuudet. Työkalut itsessään tarjoavat mahdollisuuden 
sisäiseen joukkoistamiseen: Yammer-ryhmässä aletaankin kysellä ihmis-
ten kokemuksia uusista käyttötapauksista ja tehokkaista työtavoista, ja sa-
masta ryhmästä niitä voidaan jakaa laajemminkin sekä ottaa perehdytys-
materiaalin pohjaksi.

Uudet työkalut merkitsevät organisaatiossa siis uudenlaista työtekoa. Se 
puolestaan edellyttää jokaiselta omien ajatusmalliensa tarkistamista: suh-
tautumista työn tekemisen tapoihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin sekä 
suhtautumista omaan toimintaansa ja valmiutta sen muuttamiseen ja ke-
hittämiseen. Siinä ei ole enää kyse vain ohjelmistoista tai sovelluksista 
vaan työn tekemisen kulttuurista, joka on organisaatiossa johdettava, stra-
teginen asia. 
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Henna pirttilä, suunnittelija, ja nea Yalcin, suunnittelija

Uusi intra osaksi opiskelun arkipäivää 

HAMKissa intranetillä on ollut vahva rooli opiskelijan arjessa vuosien 
ajan. Kaikkien opiskelijoiden yhteinen opiskelijaportaali 'Oskari' syntyi 
vuonna 2006, jolloin yhdistettiin eri koulutusohjelmien ja toimipaikko-
jen erilaisista intraratkaisuista yhtenäinen ja osittain keskitetysti hallittu 

– ja myös erittäin laaja – kokonaisuus. 

V. 2010 tehtiin edellisen kerran laajamittainen verkkosisältöjen uudistus-
prosessi. Sen tarkoituksena oli varmistaa, että kaikilla HAMKin opiske-
lijoilla olisi saatavilla yhteisistä opiskeluun liittyvistä tiedoista vähintään 
minimitaso ja sama rakenne sekä omaa koulutusta koskeva ajankohtai-
nen, paikallinen tieto.

Viiden vuoden takaisessa uudistuksessa koetettiin korjata useita ongel-
mia: Ajan hengen mukaisesti tietoa oli niin paljon tarjolla, että oleellisim-
man tiedon löytäminen koko massasta oli haasteellista. Samaa tietoa tar-
jottiin opiskelijoille hieman eri tavalla kirjoitettuna monessa eri paikassa. 
Yhteinen sisältö saattoi vanhentua päivityksen puutteesta, ja päivitystar-
ve hukkui tiedon paljouden joukkoon. Vanhaa tietoa ei välttämättä muis-
tettu tai uskallettu poistaa saati päivittää, koska ei ollut varmuutta tiedon 
omistajasta tai siitä, että käytettiinkö ko. tietoa vielä jossain. Kärjistäen: 
kaikki huolehtivat tietojen päivittämisestä vain omasta näkökulmastaan, 
ja sen vuoksi kokonaisuus oli hajaantunut hallitsemattomaksi massaksi.

Tämän lisäksi julkisilla sivuilla oli vain vähän tietoa opiskelun arjesta. Ha-
lusimme kuitenkin avata opiskelumme todellisia käytäntöjä myös esim. 
hakijoille ja tällä tavalla näyttää toimintaamme myös muille kuin kirjau-
tuneille käyttäjille.

Uuden intran suunnittelun lähtökohtina käyttötarpeet ja 
käyttötilastot

Jo edellisen uudistuksen jälkeen opiskelijaintran sisältöjen uudistaminen 
oli ollut puheissa useasti. Lopullisen sysäyksen uudistusprosessille antoi 
se, että vanhan julkaisujärjestelmän tekniikka ja toiminnallisuudet eivät 
enää pystyneet vastaamaan nykyisen toiminnan vaatimuksiin. Tarvetta 
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oli selkeämmälle sisältörakenteelle, päätelaiteriippumattomille sisällöil-
le sekä sosiaalisille palveluille. 

Kehitysprosessi aloitettiin kävijäseurannan analyysillä. Se toi entistä nä-
kyvämmäksi sen, että opiskelijaportaalista oli käytetty aktiivisesti vain 
tiettyjä sivuja ja sisältöjä. Opiskelijoiden eniten käyttämät sisällöt olivat 
oma sivu viimeisimpine opintosuorituksineen, lukujärjestykset, lukuvuo-
sikalenterit, yhteystiedot, kirjaston palvelut ja tiedot uusintatenteistä, har-
joittelusta, vaihtomahdollisuuksista sekä opinnäytetyöstä. 

Suurin osa vanhan opiskelijaportaalin sisällöistä todettiin sellaisiksi, että 
ne voitiin julkaista osana julkisia sivuja. Tällä tavalla pystyimme teke-
mään näkyväksi opiskelun arkea myös hakijoille sekä muille tietoa tar-
vitseville, esim. toisen asteen opintojen ohjaajille. Linjattiinkin niin, että 
HAMKin samaan aikaan uudistettavat julkiset sivut ovat yleisen ja yhtei-
sen tiedon lähde, ja tulevasta uudesta intrasta löytyvät koulutuksen arki-
päivän tarkennettu tieto sekä työskentelyn mahdollistavat työkalut. 

Uusi www.hamk.fi julkaistiin vaiheittain v. 2014. Limittäin sen kehitys-
työn kanssa lähdettiin kehittämään uutta opiskelijaintraa, joka olisi yhtei-
nen henkilökunnan intranetin kanssa.

Pilottien kautta vaiheittaiseen vanhan korvaamiseen

Näinkin suuri muutostyö täytyy tehdä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, 
ja isossa organisaatiossa se oli helpoin toteuttaa pilottiryhmittäin. Pilot-
ti toteutettiin kevättalvella 2014. Pilottiryhmiin kuului opiskelijoita sekä 
koulutuksen edustajia kaikista HAMKin yksiköistä ja eri koulutusaloilta. 
Yhdessä käytiin läpi vanhan opiskelijaportaalin käyttäjätilastot, opiskeli-
japalautteet sekä jo uusitut julkiset sivut. Pilottiryhmiä pyydettiin määrit-
telemään näiden taustatietojen ja oman kokemuksensa pohjalta, millaiset 
opiskelija-intrasivut parhaiten palvelisivat heidän tarpeitaan. Pilottiryh-
mien kanssa kokoonnuttiin säännöllisesti, käytiin läpi tulevaa muutosta 
sekä tarjottiin suunnittelun tueksi koulutusta ja ohjausta. 

Haasteena pilottiryhmien toiminnalle olivat samanaikaiset, suuret muu-
tokset organisaation toimintaympäristössä ja omassa toiminnassa. Val-
takunnallisesti tehtiin muutoksia tarjottavan koulutuksen rakenteisiin ja 
laajuuksiin, ja siihen liittyivät mm. hakujärjestelmän tulevat muutokset 
ja uusi Opintopolku.fi-verkkopalveluportaali. Samanaikaisesti tämän ke-
hityksen kanssa HAMKissa uusittiin opiskelun mallit kolmeksi erilaisek-
si väyläksi erityyppisille opiskelijoille. 

Pienimuotoisten alkupilottien perusteella yksi kampuksista – Riihimäki 
ja sen tekniikan koulutukset – siirtyi uuden intran käyttöön lukuvuoden 
2014 – 2015 alussa eli syksyllä 2014. Tämä oli uuden intran R1.0. Tämän 
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raakileen käytännön kokemuksien perusteella sovellettiin alkuperäisiä 
suunnitelmia ja rakennettiin kaikkien muiden koulutusten sivustoja uu-
delle alustalle samanaikaisesti vanhaa kokonaisuutta riittävällä tasolla yl-
läpitäen ja käyttäjiä tulevaan muutoksen valmistaen.

Uuden intran R1.1 julkaistiin maaliskuussa 2015. Tässä kehitysversios-
sa ovat mukana kaikkien koulutusten kaikki yhteiset sisällöt ja niiden li-
säksi opiskelijoiden henkilökohtaiset uutissyötesivut sekä tiimien työti-
lat. Nyt yhden kirjautumisen takana on saavutettavissa monipuolinen työ-
kalujen (Office-paketti sekä pilvipalveluna että kotikoneelle, yhteisölliset 
työkalut) sekä palveluiden tarjonta päätelaitteesta tai fyysisestä paikas-
ta riippumatta.

Kevään 2015 aikana uuden intran sisältöjä tuotetaan, täydennetään ja 
päivitetään koulutuksien voimin. Uuden intran käyttöönotto on aloitettu 
HAMKissa jo opiskeleville opiskelijoille ja luonnollisesti henkilökunnal-
le. Tätä tekevät yhdessä koulutuksien ja kampusten henkilökunta, opis-
kelijayhdistykset ja yhteiset tukipalvelut (koulutuksen kehittämispalve-
lut, viestintä, tietohallinto). Kaikki tekninen kehitystyö ja käyttäjätuki to-
teutetaan keskitetysti. 

Kehitystyön haasteena on se, että näin suuri muutos työskentely-ympä-
ristössä ja arjen työkaluissa vaatii koko organisaatiossa työskentelykult-
tuurin muutosta. Työkalujen ja palveluiden tarjonta ei yksinään riitä, vaan 
tarvitaan tavoitteellista johtamista ja henkilökunnan aktiivisuutta yhtei-
söllisen työskentelykulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. 
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Mirlinda Kosova-Alija, verkkotoimintojen kehittäjä ja sivutoiminen tuntiopettaja

Pilvipalvelun yhteisölliset työkalut 
antavat opiskelijoille työelämässä 
tarvittavia taitoja 

Työskentely ja siihen tarvittavat valmiudet ovat nykypäivänä radikaalisti 
muuttuneet verrattuna jo kahden, kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen. 
Päivä päivältä kuljetaan kohti sitä, että tarvittava tieto ja siihen liittyvät 
palvelut ja työkalut ovat aina ja lähes millä päätelaitteella tahansa saata-
villa. Yhteisöjä muodostuu ja viestintä tapahtuu erilaisissa pilvi-, mobii-
li- ja some-palveluissa: WhatsApp, OneDrive, Google Drive, Skype, Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn jne. Palvelut kehittyvät entistä help-
pokäyttöisemmiksi eikä niiden hyödyntämiseen tarvita erityistä teknistä 
osaamista. Ihmiset voivat keskittyä olennaiseen: viestintään, verkostoi-
tumiseen, sisällöntuotantoon, jakamiseen ja yhteisölliseen työskentelyyn.

Niin traktorin ratissa kuin kahvilan pöydässä

Pilvipalveluiden rooli on korostunut henkilökohtaisen käytön lisäksi myös 
työelämässä, sillä töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta: kotikont-
torissa, tien päällä, julkisissa tiloissa, ulkotiloissa. Kokoukset hoidetaan 
paitsi kasvokkain myös virtuaalisissa neuvottelutiloissa; verkkoyhteyden 
kautta käytössä ovat Skype, Lync, Hangout jne. Nämä ja monet muut pal-
velut alkavat olla kiinteä osa työelämämme, joten oppilaitosten on pidet-
tävä huolta siitä, että valmistuneet opiskelijat osaavat käyttää ja hyödyn-
tää palveluita siirtyessään työelämään. 

O365:n suosio on hurjassa kasvussa suomalaisissa organisaatioissa, joten 
sen hallitseminen vähintään perustasolla on opiskelijoille erittäin tärkeä 
heidän siirtyessään työelämään. Vaikka tulevassa työpaikassa ei olisikaan 
käytössä O365 vaan joku toinen yhteisöllisen työskentelyn palvelu, niin 
toimintalogiikan ja periaatteiden hallitseminen on iso plussa opiskelijalle. 

Office 365 -palvelu tarjoaa kattavasti erilaisia työkaluja projektimaisen 
työskentelyyn. Sateenvarjon alla ovat sähköposti, yhteystiedot, kalente-
ri, tehtävät, Office-työkalujen selainversiot (mm. Word, PowerPoint ja Ex-
cel), Office-tiedostojen työstäminen, tallennus ja jakaminen sekä erilaiset 
web-sivustot blogeista tiimien työtiloihin.

A
sia

sa
n

a
t: tie

to
ty

ö
ta

id
o

t, y
h

te
isö

llin
e

n
 o

p
iske

lu
, y

h
te

isö
llin

e
n

 ty
ö

ske
n

te
ly

, d
o

ku
m

e
n

ttie
n

 
ja

ka
m

in
e

n
, O

3
6

5
, O

n
e

D
rive

, tiim
ity

ö
tila

, p
ro

je
ktisivu

sto
, ry

h
m

ä
ty

ö



21Pilvipalvelun yhteisölliset työkalut antavat opiskelijoille työelämässä tarvittavia taitoja

O365 osana opintoja

HAMKissa otettiin O365-palvelu pilottikäyttöön kevään 2014 aikana. Heti 
syksyllä päätetiin tarjota tietojenkäsittelyn aloittaville opiskelijoille O365-
teemaa osaksi työelämä-, työyhteisö- ja tietotyövälineosaaminen -koko-
naisuutta eli HAMKin termein moduulia. Moduulin tavoitteena oli kehit-
tää opiskelijan työyhteisö- ja viestintätaitoja sekä tietotyövälineosaamista 
projektiympäristössä. Teeman tarkoitus oli saada opiskelijat tutustumaan 
erilaisiin yhteisöllisin työskentelytapoihin, joita O365-palvelu tarjoaa. 

Moduulin kahdessa ryhmässä oli opiskelijoita lähemmäs sata. Toinen, n. 
60 opiskelijan ryhmä suoritti HAMKin '8 – 16 -mallia' eli opiskeli koko-
päivätyönä. N. 40 opiskelijaa oli ''18 – 100 -mallissa': he opiskelivat moni-
muotoisesti työn ohessa.

O365-teeman osuus koko moduulista oli varsin pieni, mutta jälkikäteen 
ajateltuna juuri sopivan kokoinen: opiskelijat omivat palvelun käyttöönsä 
erittäin helposti ja ilman mitään ongelmia – palvelu oli opiskelijoiden mie-
lestä erittäin helppokäyttöinen. Teema sisälsi muutaman lähitunnin, jol-
loin kävimme yleisellä tasolla läpi palvelua ja sen käyttötarkoitusta. Eniten 
huomiota opiskelijoilta saivat tiedostojen tallentamiseen, työstämiseen ja 
jakamiseen tarkoitettu OneDrive for Business sekä ryhmien käyttöön pe-
rustettavat erilaiset työtilat: niille löytyi heti luonnollinen tarve ja käyttö. 

Pilvipalvelu sai opiskelijoilta positiivista palautetta

Opiskelijat suorittivat kolme eri tehtävää teeman liittyen. Yksi niistä oli 
blogikirjoitus, jossa opiskelijat kertoivat, miltä O365-palvelu vaikutti ja 
mihin he voisivat sitä hyödyntää opiskelujen aikana. 

Alkuvaiheessa muutamaa opiskelijaa epäilytti palvelun laajuus, ja käyttö 
vaikutti sekavalta, mutta heti kun perustoiminnot oli käyty läpi, oli palve-
lun käyttötarkoitus pääosin kirkastunut. 

”Office 365 epäilytti aluksi, mihin minä tällaistä nyt sitten tarvitsi-
sin? Epäilykset kaikkosivat pikkuhiljaa paketin osoittautuessa toi-
mivaksi ja helpoksi kokonaisuudeksi.” 

Opiskelijat kokivat hyvänä asiana sen, että koko palvelu ja sen aliosat löy-
tyvät yhden ja saman osoitteen alta yhdellä kirjautumisella ja käyttäjätun-
nuksella. Palvelun selainpohjainen käyttömahdollisuus vaikka kotoa kä-
sin sai pisteitä varsinkin työn ohessa tutkintoaan tekeviltä opiskelijoilta. 

OneDrive for Business -palvelun mahdollistama tiedostojen samanaikai-
nen yhteiskäyttö sai ylistystä monen opiskelijan palautteessa. Se helpottai-
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si heidän opiskeluaan ja varsinkin projektitöiden etenemistä, koko opiske-
lijaryhmä kun pääsee työstämään samaa dokumenttia yhtä aikaa. Materi-
aalien työstö ja jako koettiin vaivattomana, ja Microsoftin omasta, katta-
vasta ohjeistuksesta oli tarvittaessa apua saatavilla. Myös O365-palvelun 
työtiloille löytyi heti käyttö, ja palvelun esittelyn jälkeen kolme eri opiske-
lijaryhmää tilasi heti työtilat oikean projektikäyttöön.

"Erityisesti yhteisten dokumenttien käsittely ja tiedostojen jakami-
nen on varmasti hyödyllinen ominaisuus Office 365-ympäristössä. 
Eiköhän laiteta ryhmälle työtila tilaukseen?"

Osa opiskelijoista kertoi, että heidän työpaikoilla ollaan pian implemen-
toimassa O365-palvelua, joten ennakkokatsaus oli heille todella suuri etu: 
he pääsivät tutustumaan palveluun jo ennen kun se on saapunut heidän 
työpaikoilleen. 

"Mielestäni ohjelmistoon pääsee nopeasti sisälle ja tarvittavat omi-
naisuudet löytyy muutaman painalluksen takaa. Laaja palvelu, 
joka tarjoaa monipuoliset ohjelmistot. Itselleni tämä tuli uutena 
ohjelmistona mutta tällä hetkellä olen päivittäinen käyttäjä ja olen 
ollut erittäin tyytyväinen. Suosittelen!"

Opiskelijoilta tuli myös kehityskohteita palvelun laajuuteen, nopeuteen ja 
käyttöön liittyen: Kokonaisuus voi olla vaikeaa hahmottaa, ellei siihen saa 
perehdytystä – jos ottaa käyttöönsä vain yhden osapalvelun, muiden roo-
li voi jäädä hämäräksi. Myös pilvipalvelun epätasainen nopeus ja ajoittai-
nen hitaus tulivat palautteissa esille. Myöskään palvelun käyttö mobiili-
laitteilla ei opiskelijoiden mielestä syksyllä 2014 ole niin sujuvaa kuin mitä 
se voisi olla. Tämä asia on tiedossa ja siihen on tullut ja edelleen tulossa 
parannusta, sillä Microsoft on ilmoittanut "Cloud and mobile first" -linja-
uksestaan. 

Helppo ja hyödyllinen palvelu – paras käyttö ohjauksen 
jälkeen

Opettajana oli hienoa huomata, kuinka helposti opiskelijat omaksuivat 
O365-palvelun ja kuinka tarpeelliseksi palvelu koettiin opiskelun tuke-
na. Opiskelijat toivat esille sen, että vaikka kyseessä oli helppokäyttöinen 
palvelu, ohjaukselle oli kuitenkin tarvetta, jotta palvelun hyödyt pääsisivät 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Näenkin erittäin tärkeänä sen, 
että opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisin palveluihin ajoittaisen tur-
hautumisen ja 'tukkeutumisen' uhallakin! Työelämässä opiskelijoilta odo-
tetaan monipuolisia valmiuksia ja joustavaa toimintakykyä nopeasti muut-
tuvassa työympäristössä. Tämän päivän opiskelijat saattavatkin olla työ-
paikoilla juuri muutoksen toteuttajia, koska yhteisöllinen työskentelykult-
tuuri ei ole vielä kaikkialla vallitseva. 
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Tiimityöskentely siirtyy entistä enemmän verkkoon, joten yhteisöllisen 
työskentelyn taidot ovat välttämättömiä ammattikorkeakoulusta valmis-
tuvalle opiskelijalle. Tarjoamalla O365-palvelun korkeakoulu tarjoaa sa-
malla opiskelijalle turvallisen ympäristön, jossa he yhdessä opettajien ja 
työelämäedustajien kanssa vievät yhdessä projektejaan eteenpäin. Toki on 
muistettava, että pilvipalveluja käytettäessä tietoturva on varmistettava, 
opiskelijat ohjeistettava tietosisältöjen arviointiin ja luokitteluun sekä tie-
don oikean tallennuspaikan valitsemiseen. Kaikkea tietoa ei voi oletusar-
voisesti tallentaa pilvipalveluun. Esimerkiksi tutkimusaineistojen osalta 
on tehtävä arviointia ja valintoja. Lisäksi yritysten tai muiden organisaa-
tioiden tietoaineistojen osalta tietojen käsittelyyn pilvipalvelussa on olta-
va tietoaineiston omistajan lupa.

Nuorten yhteisöllinen toiminta kaveriporukoissa erilaisissa sosiaalisen 
median palveluissa on arkipäivää. He luovat viestintäryhmiä erilaisissa 
palveluissa, käyvät asioita yhdessä läpi, jakavat vertaiskokemuksia, tuot-
tavat erilaista mediasisältöä jne. Verkkoympäristöt ja digitaalisen kulttuu-
rin kehitys ovat heille tuttuja asioita, ja onkin tärkeää osata valjastaa nämä 
taidot mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön myös opiskelu- ja työelä-
mässä. Yhteisöllisyyttä edistävän palvelun omaksuminen jo opiskeluvai-
heessa tarjoaa opiskelijoille konkreettisia tapoja toimia tulevissa työyhtei-
söissään ja samalla luo hyvät pohjat uudelle oppimiselle. Yhteisöillä ja yh-
teisöllisillä työskentelytavoilla on valtava potentiaali opiskelun ja työn te-
hokkuuden kehittämiseksi!
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pirjo Kuisma, kehittämispäällikkö

Koulutuspäälliköiden tiimimäisen 
työskentelyn malli uusien työvälineiden 
avulla
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Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusvastuiden keskinäiset pelisään-
nöt ja yhteiset toimintatavat rakentuvat johtotiimin, koulutuspäälliköiden 
ja koulutuksen kehittämispalveluiden yhteistyölle. Yhteisellä tekemisellä 
rakennetaan yhtenäistä ja yhdenvertaista korkeakoulua, johon jokainen 
toimija voi sitoutua. Periaatteena kehittämisessämme on katsoa asioita 
opiskelija keskiössä -ajatuksella. Toiminnan laadunvarmistus on sisään-
rakennettua uusien sähköisten työvälineiden ja työtilojen avulla.

Kasvokkain keskustelua, verkossa vertaistukea 

HAMKissa on parikymmentä koulutuspäällikköä. Heidän yhteisessä työs-
kentelyssään rakennetaan HAMKin tason näkyä koulutuksen kehittämi-
sen tarpeista ja etenemisestä sekä HAMKin yhteisiä linjauksia liittyen op-
pimisen suunnitteluun. 

Koulutuspäälliköt tapaavat kasvokkain kerran kuussa yhteisessä reilun 
kahden tunnin kokouksessa. Koulutuspäälliköiden yhteiselle keskustelul-
le on paljon tarvetta tilanteessa, kun aikaisempi prosessien keskitetty joh-
taminen on poistettu ja päätösvaltaa yksikkötasolle on lisätty. Kuukausit-
taisessa kokouksessa käsitellään asioita, jotka edellyttävät laajempaa kes-
kustelua, mielipiteiden vaihtoa ja kehittämispohdintaa. Tapaamisissa ra-
kennetaan yhteistä HAMK-henkeä ja syvennetään kollegoiden tuntemis-
ta, mikä auttaa myös vuorovaikutuksen rakentumiseen verkkopalavereis-
sa. Fyysisiin tapaamisiin haetaan epämuodollista, monipuolisia, aktivoi-
via ja tietokoneista irrottautumista edellyttäviä toimintatapoja. Yhteinen 
tekeminen ja uuden tuottaminen on yhteisissä koulutuspäälliköiden ta-
paamisissa ensisijaisen tärkeää, ja jokaisen läsnäolo on merkityksellinen.

Joka viikko järjestetään tunnin mittainen verkkopalaveri Lync-verkko-
viestintä- ja kokousjärjestelmässä. Verkkopalaverit ovat nopeaa yhteistä 
sopimista vaativien asioiden, erilaisten alustusten sekä tiedotusasioiden 
ja selkeiden toimenpideasioiden foorumi. 

Yli 20 hengen ryhmä on melko suuri Lyncillä käytäviin verkkopalaverei-
hin, kun järjestelmä ei mahdollista helppoa tapaa pyytää puheenvuoroja. 
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Verkkopalavereissa on kuitenkin vähitellen opittu myös käymään lyhyttä 
ja ytimekästä keskustelua sekä puhetta että chattia hyödyntäen. Käsiteltä-
vistä asioista riippuen verkkopalaverit tallennetaan, jos on tarvetta palata 
jonkin asian yksityiskohtiin. Muistiot palavereista rakentuvat saman tien 
yhteiseen koulutuspäälliköiden työtilaan. Palaveriin osallistumista helpot-
taa, jos koulutuspäälliköt osallistuvat niihin tietokoneen kautta ja näkevät 
asiayhteyteen liittyvät materiaalit ja mahdolliset näytön ja dokumenttien 
jakamiset. Käytännössä osa osallistuu välillä puhelimen kautta ja tämä 
on haasteellista, jos ei ole ehtinyt paneutumaan käsiteltävään asiaan etu-
käteen. Tämäkin osallistumisen tapa tuo asiat esille paremmin kuin vain 
yhteisen muistion lukeminen. 

Verkkokokous säästää aikaa

Verkossa pidettävät palaverit säästävät aikaa. Puolet koulutuspäälliköis-
tä ovat Hämeenlinnassa ja loput HAMKin muilla kampuksilla Kanta-Hä-
meessä ja Etelä-Pirkanmaalla. Liikkuminen fyysisesti samaan tilaan vii-
koittain veisi noin kolminkertaisen ajan verrattuna verkkokokouksiin. Li-
säksi verkkokokous mahdollistaa nopean siirtymisen omalla kampuksel-
la koulutuspäälliköiden kokouksesta seuraavaan työtehtävään. Myös asi-
oiden hyvä valmistelu ja tiivis alustaminen ovat verkossa kokoonnuttaes-
sa avainasemassa. Jokainen osallistuja joutuu keskittymään lyhyen yh-
teisen ajan tehokkaaseen käyttämiseen. Ajansäästö on vuositasolla todel-
la merkittävä.

Yhteinen sähköinen työtila on kaikille avoin ja aina saatavilla

Koulutuspäälliköiden yhteiselle työskentelylle on O365-työtila. Koulutus-
päälliköillä on muokkausoikeudet työtilan kaikkeen toimintaan, ja muul-
la henkilöstöllä on katseluoikeudet sivustoon. Koulutuspäälliköiden työs-
kentely asialistoineen ja muistioineen on siis avointa koko henkilöstölle.

Työtilassa on kootusti kaikki palaverien asialistat ja muistiot. Kokouksen 
edetessä asialistasta tulee muistio työtilan muistikirjaan, näin muistiot 
ovat valmiina heti kokousten päätyttyä. Käytännössä koulutuksen kehit-
tämispalveluiden päälliköt varmistavat ja hoitavat asialistat kuntoon hy-
vissä ajoin ennen kokousta ja muistiot kokouksen aikana tai ainakin sa-
mana päivänä kuntoon. Tarvittaessa koko ryhmä osallistuu muistion kir-
joittamiseen, esim. kirjaamalla jonkin pyydetyn asian oman koulutuksen 
tai yksikön osalta.

Työtilassa on myös tiedostopankki, jossa on pääsääntöisesti palavereissa 
käsiteltävä ja yhdessä työstettävä materiaali. Yhteinen työtila ja tiedosto-
pankki vähentävät liitetiedostojen lähettämistä ja muutenkin sähköpos-



26 Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla

tien määrää. Yhteinen tiedostojen muokkaaminen ja täyttäminen lisää 
myös avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista. 

Työtilan uutissyötteellä voidaan käydä koulutuspäälliköitä yhteisesti kos-
kevaa keskustelua. Uutissyötteen käyttö on ollut vielä vähäistä, sillä vie-
lä ei ole syntynyt yhteistä sähköistä keskustelukulttuuria. Myös koulutus-
päälliköiden yhteinen Yammer-ryhmä olisi mahdollinen, mutta toistaisek-
si sellaiselle ei ole nähty käyttöä. Jokainen koulutuspäällikkö on liitetty 
koulutuksen tukipalveluiden Yammer-ryhmään ja siten jokaisen koulutus-
päällikön uutissyötesivulle tulevat näkyviin kaikki ryhmän syötteet. Käy-
tössä ovat myös mm. kampus- ja koulutuskohtaiset ryhmät, joissä käsitel-
lään pitkälti myös koulutuspäälliköiden työtä koskevia asioita.

Yhteinen tahtotila suuntaa toimintaa 

Uudet työkalut mahdollistavat uudenlaisen vuorovaikutteisen ja yhteisöl-
lisen toiminnan. Toimintatavat eivät kuitenkaan muutu hetkessä, vaan se 
edellyttää määrätietoista oman ja tiimien toiminnan analysointia ja en-
nakkoluulotonta uuden oppimista. Positiiviset kokemukset mm. asioiden 
helpommasta löytymisestä, rinnakkaisten tai ristiriitaistendokument-
tien puuttumisesta sekä turhasta asioiden etsimisestä rohkaisevat kokei-
lemaan uutta. Samalla on hyväksyttävä, että kaikki eivät ole yhtä innok-
kaasti ja nopeasti valmiita omaksumaan uutta. On tärkeää tunnistaa au-
kot osaamisessa ja asenteissa. Hyvä tiedotus, hyvien käytänteiden jaka-
minen ja yhdessä tekeminen sekä organisaation yhteiset pelisäännöt edis-
tävät uusien toimintatapojen juurtumista arkeen. Kaikki esimiehet ovat 
omalla toimintatavallaan malleina muulle henkilöstölle ja samoin kaik-
ki opiskelijoiden kanssa työtä tekevät ovat mallina opiskelijoille – niin ke-
hitystä edistävissä kuin jarruttavissakin toimenpiteissä. Lisäksi on hyvä 
tunnistaa, että osalla opiskelijoista on henkilöstöä parempi valmius ottaa 
käyttöön uusia tietoteknisiä apuvälineitä, joten myös oppimiselle opiske-
lijoilta kannattaa olla avoin.
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HAMKin koulutus on organisoitu viiteen yksikköön: ammatillinen opetta-
jankoulustus, biotalous, hyvinvointi, teknoloyrittäjyys sekä yrittäjyys ja lii-
ketoiminta. 

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö tuottaa opettajan, opinto-oh-
jaajan ja erityisopettajan pätevyyksiä ammatilliseen koulutukseen. Biotalou-
den yksiköön kuuluvat kaikki luonnonvara-alan koulutukset sekä yksi tek-
niikan ja liikenteen alan koulutus. Hyvinvointiosaamisen yksikkö painottuu 
sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin, mutta mukana on myös ohjaustoimin-
nan koulutus kulttuurialalta. Teknologiaosaamisen yksikön kaikki koulutuk-
set ovat tekniikan ja liikenteen alalta. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaami-
sen yksikkö on monialaisin, sillä siihen on kuuluu kaikki tradenomikoulutus 
(yhteiskunta, liiketalous ja hallinto) sekä luonnontieteiden alan koulutukset 
sekä lisäksi muotoilun koulutus kulttuurialalta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikköä lukuunottamatta kaikissa nel-
jässä yksikössä on sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon johtavaa 
koulutusta. Teknologiaosaamisen ja Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen 
yksiköissä on suomenkielisten koulutusten lisäksi englanninkielistä tutkin-
tokoulutusta. 

Jokaista yksikköä johtaa yksikönjohtaja, ja jokaisessa yksikössä on koos-
ta ja koulutusten määrästä riippuen on 2 – 5 koulutuspäällikköä. Yhteen-
sä koulutuspäälliköitä on 19. Kukin koulutuspäällikkö vastaa yhdestä tai 
useammasta koulutuksesta ja on myös oman henkilöstönsä esimies. Kou-
lutuspäälliköt muodostavat omassa yksikössään tiimin, ja kaikki HAMKin 
koulutuspäälliköt kuuluvat yhteen isoon tiimiin. Yksiköiden johtajat ovat mu-
kana HAMKin johtoryhmässä, ja koulutuspäälliköt yksiköiden johtotiimeis-
sä. Näissä kaikissa on myös opiskelijoiden edustajat.

HAMKin yhteisissä palveluissa on vararehtorin alaisuudessa Koulutuksen 
kehittämispalvelut -kokonaisuus, joissa toimivien kahden kehittämispääl-
likön ja opiskelijapalvelupäällikön tehtäviin kuuluu koordinoida ja organi-
soida koulutuspäälliköiden HAMK-tason yhteistyötä. Yhteistyön koordinoin-
tiin kuuluu mm. koulutuspäälliköiden yhteisten tapaamisten organisointi. 
Yksi koulutuksen kehittämispalveluiden päälliköistä on myös HAMKin joh-
toryhmän jäsen.

pirjo Kuisma, kehittämispäällikkö

KOUlUTUKSEN OrgANiSOiNTi jA jOHTAMiNEN
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taina Lehtomäki, tiedottaja

Sosiaalinen viestintä ja verkostot tulevat 
intraankin

– Virallisen organisaatiotiedotuksen rikastaminen 
sosiaalisella viestinnällä ja verkostoilla Yammerin avulla

Yammer on yrityksen sisäinen sosiaalinen verkosto ja keskustelualusta, 
ikään kuin organisaation sisäinen Facebook. Yammerissa käyttäjät voi-
vat liittyä olemassa oleviin ryhmiin tai perustaa omia ryhmiään, liittyä 
ulkoisiin verkostoihin, osallistua keskusteluihin ja jakaa tiedostoja. Yam-
mer on Microsoftin omistuksessa ja tulee sen ilmoituksen mukaan integ-
roitumaan vahvasti O365-pilvipalveluun.

Intrauudistuksemme myötä Yammerista tulee Hämeen ammattikorkea-
koulun (HAMK) ja Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) sisäisen viestin-
nän pääkanava ja työkalu osana SharePoint Onlineen rakennettua intra-
nettiä. HAMKilla on ollut Yammer-verkosto henkilöstölle vuodesta 2010 
lähtien. Verkostossa on ollut jonkin verran toimintaa, mutta se on ollut 
suhteellisen pienen joukon käytössä. Aloitimme Yammerin laajemman 
käyttöönoton HAMKissa ja HAMIssa intrauudistuksen yhteydessä syk-
syllä 2014. 

Yksisuuntaisen tiedotuksen tapoja toistakymmentä

Vanhoissa henkilöstö- ja opiskelijaportaaleissa viestintä oli yksisuuntaista 
tiedottamista. Henkilöstöportaalin etusivulla olivat näkyvissä koko hen-
kilöstöä koskevat yhteiset tiedotteet, IT-tiedotteet, FUAS-liittouman tie-
dotteet ja laadunhallintaan liittyvät tiedotteet. Lisäksi yksiköillä oli omil-
la sisäisillä sivuillaan omia tiedotuskanavia. Näiden käytössä oli kahta 
toimintamallia: joko yksikkö tiedotti kanavalla sisäisesti henkilöstöään 
koskevista asioista tai omasta toiminnastaan ns. sisäisille asiakkaille eli 
muulle henkilökunnalle. Kaikilla yksiköillä omat tiedotuskanavat eivät ol-
leet lainkaan käytössä.

Opiskelijaportaalissa jokaisen koulutuksen sivustolla olivat näkyvissä kai-
kille opiskelijoille suunnatut yhteiset tiedotteet. Koko opiskelijaportaali 
oli kaksikielinen, joten tiedotteetkin täytyi julkaista aina kahdella kielel-
lä, mikä ei aina ollut kovin luonteva tapa toimia muuten yksikielisessä 
ympäristössä. Yhteisten tiedotteiden lisäksi koulutusten sivuilla näkyivät 
koulutuksen omat tiedotteet. Koulutuksen oman tiedotuskanavan tiedot-
teet oli mahdollista tilata myös tekstiviestinä puhelimeen, joten tätä kaut-
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ta opiskelijoille voitiin tiedottaa esim. äkillisistä tuntiperumisista. Koulu-
tusten tiedotuskanavat ja tekstiviestiominaisuus olivat joissain yksiköissä 
ahkerassa käytössä, toisissa niitä taas hyödynnettiin selvästi vähemmän.

Näiden virallisten tiedottamisen kanavien lisäksi eri yksiköillä ja koulu-
tuksilla on ollut hyvinkin kirjavia tapoja tiedottaa. Sähköposti on ollut 
käytössä lähes kaikilla, mutta lisäksi on käytetty myös esimerkiksi Face-
book-ryhmiä, Moodlea ja yhteisellä verkkolevyllä julkaistavia tiedotteita – 
ilmoitustauluja unohtamatta! 

jotain vanhaa, uutta mutta ei lainattua

Yammerin käyttöönotossa lähdettiin liikkeelle toimintatapojen hahmotte-
lusta. Kartoitimme ensin, millaisia tiedotettavia asioita meillä on ja kenel-
le tiedotteet on suunnattu. Pohdimme myös, mitä hyvää ja huonoa nykyi-
sessä systeemissä on ja mitä siitä halutaan säilyttää. Olisimme mieluus-
ti benchmarkanneet jotain muuta koulutusorganisaatiota, mutta tähän ei 
löytynyt sopivaa vaihtoehtoa. Myöskään kaupalliset Yammer-yhteisöma-
nagerikoulutukset eivät koskaan osallistujien vähäisen määrän vuoksi to-
teutuneet. Tekemällä oppien ja internetin ohjevideoiden ja blogitekstien 
avulla siis mentiin.

Muita ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä oli muun muassa ensimmäisen 
version teko käyttösäännöistä. Käyttösäännöt tulevat jokaisen käyttäjän 
hyväksyttäväksi ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja myöhemmin aina 
kun niitä on päivitetty. 

Niin yhteistä kuin kohdennettua

Päädyimme siihen, että edelleen on tarve tiedottaa koko henkilökunnalle 
yhteisesti ja kaikille opiskelijoille yhteisesti. Lisäksi totesimme, että kam-
puskohtaiselle sekä henkilöstön että opiskelijat tavoittavalle tiedottami-
selle täytyy olla kanava.

Yhteisten isojen henkilöstö- ja opiskelijaryhmien, kampusryhmien ja yksi-
köiden ryhmien lisäksi päädyimme perustamaan ryhmän jokaiselle kou-
lutukselle. Eniten kysymyksiä jo suunnitteluvaiheessa herättivätkin opis-
kelijatiedotuksen käytännöt ja esimerkiksi se, millä tasolla haluamme 
opiskelijoille tiedottaa: koulutuskohtaisesti, aloitusryhmäkohtaisesti, to-
teutuskohtaisesti vai jotenkin muuten? Miten viestimme äkillisistä muu-
toksista, kuten tuntiperumisista? Miten koulutuksen viestintä tavoittaa 
ne opiskelijat, jotka suorittavat osan opinnoistaan tietyssä koulutuksessa, 
mutta ovat virallisesti jonkun toisen koulutuksen opiskelijoita? Opiskeli-
jatiedotuksen osalta työ onkin edelleen hieman kesken ja jatkamme sitä 
vielä keväällä 2015.
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Koulutusta järjestävien yksiköiden henkilöstön sisäiseen viestintään Yam-
mer tuntui sopivan luontevasti, ja esimerkiksi Ammatillinen opettajakor-
keakoulu alkoikin hyödyntää omaa ryhmäänsä heti alusta saakka aktiivi-
sesti. Tukipalveluille (kuten viestintä, tietohallinto ja henkilöstöhallinto) 
perustettiin myös ryhmät, jotka toimivat keskustelupalstoina sekä asia-
kaspalvelun ja tiedottamisen kanavina.

Virallisista Yammer-ryhmistä tehtiin listaus, joka on näkyvissä Yamme-
rin aloitussivulla. 

Yammer kiinteäksi osaksi uutta intraa

HAMKin ja HAMIn käyttäjille avattiin pääsy Yammeriin heti käyttöön-
oton alkuvaiheessa. Tämä aiheutti jonkin verran hämmennystä, sillä Yam-
mer koettiin yhdeksi ylimääräiseksi kanavaksi eikä oikein ymmärretty, 
mitä siellä pitäisi tehdä. 

Uuden intran uutissyötesivulle eli jokaisen käyttäjän omalle sivulle upo-
tettiin Yammerin aloitussivun syöte: jokainen käyttäjä voi siis seurata 
Yammerin keskusteluja uutissyötesivullaan. Olemme myös tätä mahdolli-
suutta mainostaneet aktiivisesti käyttäjille päästäksemme eroon ajatuk-
sesta Yammerista ylimääräisenä paikkana, jonne täytyy muistaa erikseen 
kirjautua. Lisäksi yksiköiden ja koulutusten sivuille sekä joihinkin työ-
tiloihin on upotettu Yammer-ryhmien syötteitä. Näiden toimenpiteiden 
myötä Yammerista on tullut kiinteämpi osa intraa. 

Ajatuksemme on, että jokainen opiskelija kuuluu Yammerissa vähintään 
kolmeen ryhmään: HAMKin tai HAMIn opiskelijoihin tai HAMK students 

-ryhmään, oman kampuksensa ryhmään ja oman koulutuksensa ryhmään. 
Henkilöstöllä vastaavat kolme ryhmää ovat henkilökunta-ryhmä, oman 
kampuksen ryhmä ja oman yksikön ryhmä. Näiden lisäksi voi tietenkin 
liittyä muihin kiinnostaviin ryhmiin tai perustaa oman. Olemme tehneet 
Yammerin käytöstä lyhyet ohjeet, joissa neuvotaan muun muassa liitty-
mään oikeisiin ryhmiin.

Yammerista on järjestetty myös koulutuksia ryhmien ylläpitäjille ja ylei-
siä lyhyitä perehdytystilaisuuksia henkilöstölle sekä verkossa että pai-
kan päällä. Perehdytystilaisuuksiin on osallistunut vaihtelevasti ihmisiä. 
Yleensä itse palvelun käyttöä onkin pidetty suhteellisen helppona, ongel-
mat ja kysymykset liittyvätkin yleensä enemmän kulttuurinmuutokseen 
ja siihen, millä tavalla palvelua pitäisi käyttää.



31Sosiaalinen viestintä ja verkostot tulevat intraankin

"Täältähän saa vastauksen ennen kuin ehtii edes kysyä"

Jo käyttöönoton alkuvaiheessa palvelua lähti hyödyntämään pieni aktiivi-
nen joukko käyttäjiä. Hienointa on ollut nähdä, miten ihmiset ovat alka-
neet jakaa pienempiä tai ehkä jopa työn alla olevia asioita – kaikesta ei tar-
vitse välttämättä kirjoittaa sivun tiedotetta, joka hyväksytetään kymme-
nellä ihmisellä. Vaikka tämä jakamis- ja kommentointikulttuuri on ehkä 
organisaatiossamme ollut vähän vieras, käyttäjät ovat myös alkaneet roh-
keammin kannustaa ja neuvomaan toisiaan esimerkiksi intran käytössä ja 
monessa muussakin asiassa. Jos heittää ilmoille kysymyksen siitä, miten 
Wordissa saa kommenteista anonyymejä, joku kollega toisessa yksikössä 
saattaa tietää siihen vastauksen.

Hyvä esimerkki hyvin elämään lähteneestä ryhmästä on "Kysy O365-pilvi-
palveluista" -ryhmä, josta kerrotaan lisää sivulla 36. Jaoin ryhmään vies-
tin, jossa kehotettiin käyttäjiä vaihtamaan intran aloitussivuksi uutissyö-
tesivu. Sain heti vastauksen: "Juuri olin tänne kirjoittamassa, että miksi 
menee Outlook WebAppiin, kun menen intra.hamk.fi-osoitteeseen, mut-
ta eipä mene enää, kun muutin asetuksen. Kiva, kun täältä saa vastauk-
sen ennen kuin edes kysyy." 

Kirjavat käytännöt ja erilaiset tarpeet

Haasteena Yammerin käyttöönotossa on ollut se, että käyttäjiä on suuri 
määrä, tarpeet ovat erilaiset ja aiemmat käytännöt kovin kirjavia. Haas-
teena pitäisin ehkä myös kahta hieman toisistaan poikkeavaa pääkäyttä-
järyhmää eli opiskelijoita ja henkilöstöä.

Muutosvastarintaakin on ollut, ja siihen olimme myös varautuneet. Uusi-
en toimintatapojen koettiin aiheuttavan ylimääräistä työtä, ja siihen pa-
lautteeseen olemme vastanneet sillä, että periaatteessa Yammerissa ei tar-
vitse käydä kuin kerran liittymässä kolmeen ryhmään. Sen jälkeen kes-
kusteluja voi seurata ja niihin voi osallistua oman uutissyötesivun kautta, 
eli muutos entiseen ei olekaan niin suuri, jos ei halua. Meillä on eri tason 
käyttäjiä: niitä, joille riittää seuraaminen ja jotka ehkä ajan kanssa myös 
osallistuvat, niitä, jotka seuraavat ja osallistuvat jonkin verran, ja niitä, 
jotka osallistuvat aktiivisesti.

Yhden suureen haasteen meille on alusta saakka muodostanut Yammerin 
koko yritys -ryhmä, johon kaikki käyttäjät kuuluvat automaattisesti. Meil-
lä suuren käyttäjämäärän vuoksi koko yritys -ryhmä on viestinnän kan-
nalta täysin tarpeeton: Aidosti kaikkia opiskelijoita ja henkilöstön jäseniä 
koskevia asioita on todella vähän. Jos kaikki postaisivat koko yrityksen 
ryhmään kaikista mahdollisista asioista, kukaan ei löytäisi enää tarvitse-
maansa tietoa tai niitä asioita, joista oikeasti on kiinnostunut. Kollegani 
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antoi tästä hyvän esimerkin suunnittelun alkuvaiheessa: rehtori tiedottaa 
strategisista linjauksista tai päätöksistä, sen alla toinen myy mopokypä-
rää ja kolmas jakaa YouTubesta söpön kissavideon tai mainostaa torstain 
opiskelijabileitä. Koko yritys -ryhmän käyttö on siis meillä minimoitu, ja 
ryhmää myös moderoidaan jatkuvasti.

Jonkin verran meille on tullut myös toiveita siitä, että Yammeria voisi 
muokata enemmän. Esimerkiksi koko yritys -ryhmä oltaisiin haluttu pois-
taa käytöstä, sivustoilla olevia Yammer-upotuksia oltaisiin haluttu muo-
kata erilaisiksi ja ryhmiin jäseniksi oltaisiin haluttu liittää suoraan koko-
naisia opiskelijaryhmiä. Yammer tarjoaa kuitenkin melko vähän mahdol-
lisuuksia räätälöintiin.

Pieniä ongelmia on aiheuttanut myös Yammerin kutsu-linkki. Teknises-
tä näkökulmasta kutsun lähettäminen on ongelmallista, sillä jos käyttä-
jä tulee Yammeriin työkaverin lähettämän kutsu-linkin kautta, hän luo it-
selleen tuplaprofiilin, sillä kaikki käyttäjämme on tuotu Yammeriin jo val-
miiksi. Kutsu-linkin sijainti on kuitenkin sellainen, että moni on luullut 
kutsuvansa työkavereita ylläpitämäänsä ryhmään eikä koko verkostoon. 

Tässä vaiheessa käyttöönottoa Yammeriin on jo syntynyt jonkin verran 
niin sanotusti turhia ryhmiä. Käyttösäännöissä määritellään, että Yam-
mer-ryhmien täytyy liittyä jollain tavalla työntekoon tai opiskeluun HAM-
Kissa tai HAMIssa. Tässä kuten monessa muussakin asiassa olemme huo-
manneet, että käyttösääntöjä tai ohjeita ei malteta lukea, vaan ennemmin 
lähdetään itse kokeilemaan. 

Päivitimme Yammerin käyttösääntöjä helmikuussa 2015. Koska kaikkien 
käyttäjien pitää hyväksyä käyttösäännöt, tämä aiheutti ongelmia intran 
Yammer-upotusten kanssa. Ne eivät toimineet ennen kuin käyttäjä oli käy-
nyt varsinaisella Yammer-sivustolla hyväksymässä uudet käyttösäännöt. 
Tämä tuli meille yllätyksenä, mutta selvisi pian kun aloimme saada ilmoi-
tuksia "rikkinäisestä" Yammerista.

johdetusti kohti uusia työtapoja ja parhaita käytäntöjä 

Tämän kevään kaksi tärkeintä päämäärää Yammeriin liittyen ovat henki-
löstön innostaminen Yammerin monipuoliseen hyödyntämiseen ja opiske-
lijatiedotuksen käytäntöjen vakiinnuttaminen. Nämä molemmat päämää-
rät liittyvät kiinteästi koko intran käyttöönottoon. 

Mielestäni oleellisinta Yammerin käyttöönotossa on se, että henkilöstö 
ottaa palvelun omakseen. Jos henkilöstö ei ala käyttää palvelua, ei siitä 
ole opiskelijoillekaan mitään hyötyä. Alkuinnostuksesta pitäisi siis pääs-
tä kestävään toimintaan.
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Jatkossa varmasti esimerkiksi mobiili- ja työpöytäsovelluksien roolia tul-
laan korostamaan Yammerin tehokäytössä. Olemme alustavasti puhuneet 
myös siitä, että Yammeria voisi hyödyntää opiskelijaksi valittujen ryhmien 
orientaatiossa. Koska heillä ei vielä ennen opintojen alkua ole organisaati-
on käyttäjätunnuksia, heitä varten voisi luoda Yammeriin ulkoisen verkos-
ton tai verkostoja. Verkostoissa voisi olla mukana henkilöstöä ja tuutoreita. 
Tätä työtä on tehty meillä aiemmin Facebookin uusien opiskelijoiden ryh-
missä, mutta siirtämällä toiminnan Yammeriin uudet opiskelijat tutustui-
sivat heti alusta alkaen meillä käytössä oleviin työ- ja viestintävälineisiin. 

Yammerin käyttöönoton yhteydessä olen todennut, että yhteisömanage-
rointi vie aikaa. Varmasti alkuvaiheessa se johtuu osittain siitä, että väli-
ne ja siellä toimiminen on vielä kuitenkin vierasta. Yhteisömanagerin roo-
liin liittyen olen saanut monenlaista palautetta. Välillä kun puutun kes-
kusteluihin tai poistan epäsopivia viestejä, pidetään sitä turhana vahti-
misena. Välillä taas koetaan, että en ole poistanut epäkorrekteja vieste-
jä tarpeeksi nopeasti. Yleensä se, että olen esimerkiksi ryhmissä käynyt 
osallistumassa keskusteluihin ja ohjeistamassa käyttäjiä, on koettu posi-
tiivisena asiana. 

Koska toimin Yammerissa näkyvästi omalla nimelläni, olen myös alkanut 
saada paljon yhteydenottoja sitä kautta. Minulta kysytään yksityisviesteil-
lä Yammeriin liittyviä asioita, mutta olen saanut kyselyjä myös Hämeen-
linnan liikuntapalveluista ja aikuisopiskelijoiden lukujärjestyksistä. Näitä 
kyselyjä olen sitten parhaani mukaan ohjannut oikeaan suuntaan. 

Yammer ja koko O365 eivät ole pelkästään uusia välineitä, vaan niiden 
myötä meidän täytyy opetella kokonaan uusi tapa toimia. Tämä ei koske 
pelkästään viestintää, vaan yleensäkin työtä, tiimityöskentelyä, johtamis-
ta, keskustelua, keskeneräisten asioiden jakamista ynnä muuta. Olemme 
monen asian suhteen viisaampia kuin viime elokuussa, mutta paljon on 
vielä keskenkin. Viisastumme varmasti päivä päivältä uuden intran käyt-
töönoton ajan!



34 Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla

taina Lehtomäki, tiedottaja

TiEdOTTEET KUlKEVAT SHArEPOiNT ONliNESTA 
YAMMEriiN

Vaikka organisaation tiedottaminen siirrettiin uuden intran myötä Yamme-
riin, haluttiin kuitenkin varmistaa, että yhteisiä, kaikille tärkeitä tiedotteita 
pystyisi seuraamaan muutakin kautta. 

Yhteiset tiedotteet on suunnattu joko kaikille ammattikorkeakoulun tai am-
matti-instituutin opiskelijoille, koko henkilöstölle tai kaikille näistä ryhmistä. 
Jos tiedotteet olisivat pelkästään Yammerissa, ne hukkuisivat helposti uutis- 
ja keskusteluvirtaan, varsinkin isoissa henkilökunta- ja opiskelijaryhmissä.

Asia ratkaistiin niin, että organisaation yhteiset tiedotteet tehdään Share-
Pointiin listoiksi. Tiedotteelle määritellään tiettyjä metatietoja (kieli, katego-
ria). Tiedotteet synkronoituvat Yammeriin valittujen kategorioiden mukai-
siin ryhmiin. Esimerkiksi jos kategorioiksi valitaan henkilökunta ja HAMKin 
opiskelijat, tiedote synkronoituu saman nimisiin Yammer-ryhmiin. 

Yammer-ryhmässä tiedotteen lisääjänä näkyy käyttäjä HAMK-HAMI tiedo-
tus. Tällä käyttäjän nimellä ja erilaisella profiilikuvalla tiedotteet erottuvat 
hyvin muista keskusteluista. Yammeriin tiedotteesta synkronoituu otsikko ja 
ingressi sekä linkki, josta pääsee SharePointiin lukemaan koko tiedotteen. 

Tiedotteita voi myös kommentoida Yammerissa. Koska tiedotteet ovat HAMK-
HAMI tiedotus -nimisen käyttäjän eivätkä kenenkään henkilökohtaisesti li-
säämiä, täytyy Yammer-verkoston ylläpitäjien pitää huolta, että oikeat ih-
miset käyvät vastaamassa kommentteihin ja mahdollisiin kysymyksiin.

Yammer-ryhmän lisäksi tiedotteet näkyvät intrassa käyttäjän henkilökohtai-
sella aloitussivulla eli uutissyötesivulla. Henkilöstön jäsenet näkevät uutis-
syötesivulla henkilöstölle suunnatut tiedotteet, opiskelijat taas opiskelijoil-
le suunnatut tiedotteet. Tiedotteen otsikkoa klikkaamalla tiedote avautuu 
ns. light boxiin, eli käyttäjä ei poistu uutissyötesivulta, vaan tiedotelaatik-
ko aukeaa sivun päälle.
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Case: Pilvipalvelussa kysytään pilvipalvelusta

A
sia

sa
n

a
t: Ya

m
m

e
r, a

sia
ka

sp
a

lve
lu

, a
vo

im
u

u
s, n

e
u

vo
n

ta
,

ke
sku

ste
lu

, jo
u

kko
ista

m
in

e
n

Yammer tehokäytössä: kaksi casea

Kun aloimme syksyllä 2014 pitää ensimmäisiä perehdytyksiä uuteen int-
raan ja erityisesti työtiloihin, jouduimme pohtimaan, mitä kautta pys-
tyisimme kätevästi vastaamaan käyttäjiltä tulleisiin pilvipalveluihin liit-
tyviin kysymyksiin. Tietohallinnon Helpdesk oli tietenkin se kanava, joka 
palveli varsinaisissa ongelmatilanteissa, mutta tarve oli myös toisenlai-
selle kanavalle – paikalle, jossa käyttäjä voisi esimerkiksi esittää nopeita 
kysymyksiä, kertoa huomioista, havaituista ongelmakohdista, raportoida 
ohjeistuksen tarpeesta tai jakaa omia vinkkejä.

Havaitsimme siis selkeän tarpeen usein kysytyt kysymykset -tyyppisel-
le tietopankille, mutta missä sen paikka olisi? Vanha henkilöstöportaali 
oli tuolloin vielä käytössä, mutta emme halunneet koota kysymyksiä sin-
ne, koska teknisesti mahdollista olisi ollut tehdä vain staattinen lista ky-
symyksiä ja vastauksia. 

Uusi intra oli vasta tulossa käyttöön, ja O365:een liittyviä ohjeita koot-
tiin tietohallintopalveluiden informatiivisille intrasivuille. Informatiivisil-
la intrasivuilla ei kuitenkaan ole käytössä keskusteluominaisuutta, ja aja-
tuksemme nimenomaan oli, että koulutuksiin osallistuttuaan ja palveluja 
hieman käytettyään ihmiset voisivat helposti kysyä meiltä lisätietoja esi-
merkiksi johonkin tiettyyn asiaan tai ominaisuuteen liittyen. 

Yammeriin perustettiin Kysy O365-pilvipalveluista -ryhmä

Päädyimme perustamaan Yammeriin Kysy O365-pilvipalveluista -ryhmän. 
Ryhmän kohdeyleisönä oli alkuvaiheessa henkilökunnan jäsenet ja heis-
tä erityisesti ne, jotka olivat aktiivisesti uuden intran rakennustyössä mu-
kana. Ryhmän ylläpitäjiksi ryhtyi yksi henkilö viestintäpalveluista ja yksi 
tietohallintopalveluista. Myös muut intraprojektiryhmän jäsenet ovat ol-
leet mukana ryhmän toiminnassa muun muassa vastaamalla käyttäjiltä 
tulleisiin kysymyksiin ja osallistumalla keskusteluun. 

Jäseniä ryhmään saatiin mm. kertomalla ryhmän olemassaolosta käyt-
täjille, jotka osallistuivat pitämiimme koulutuksiin. Kannustimme liitty-
mään ryhmään ja olemaan meihin ryhmän kautta yhteydessä. Ryhmä on 
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julkinen, joten siihen liittyminen on mahdollisimman helppoa. Myös opis-
kelijat pääsevät halutessaan ryhmään mukaan. 

Perustaessa ajattelimme ryhmää usein kysyttyjen kysymysten arkistona ja 
keskustelupalstana, mutta projektin edetessä olemme todenneet, että sitä 
voi käyttää laajemminkin. Ryhmää on käytetty erilaisista häiriötilanteista 
ja ongelmista tiedottamiseen. Aktiivijäsenet ovat jakaneet ryhmän posta-
uksia eteenpäin tiedoksi omille ryhmilleen. Olemme tiedottaneet ryhmän 
kautta myös O365:n uusista ominaisuuksista, kuten launcherin käyttöön-
otosta. Lisäksi käyttäjät ovat päässeet kommentoimaan tehtyjä ohjeita tai 
kertomaan mielipiteensä intraan liittyvistä asioista. Käyttäjät ovat saa-
neet esimerkiksi testata kahta toiminnallisuudeltaan erilaista päävalik-
koa ja antaa äänensä mieluisammalle.

Korvaa muita kanavia, vastaa useille kerrallaan

Kysy O365-pilvipalveluista -ryhmän ehkäpä tärkein ominaisuus on kuiten-
kin ollut se, että käyttäjät ovat voineet sen kautta kysyä meiltä lisätietoja 
esimerkiksi sivujen päivittämiseen, työtilojen muokkaamiseen tai vaik-
kapa dokumenttien käsittelyyn liittyen. Olemme koonneet ryhmään myös 
koulutuksissa ja muita kanavia pitkin tulleita kysymyksiä vastauksineen.

Kysymyksiin vastaaminen ja ryhmän seuraaminen vaatii tietenkin jonkin 
verran työpanosta. Kun kyseessä on intrauudistus, joka koskee näin suur-
ta joukkoa ihmisiä, kysymyksiä tulisi joka tapauksessa paljon. Ilman ryh-
mää ne tulisivat sähköpostilla, pikaviesteinä, kasvokkain tai puhelimit-
se, jolloin käytännössä jokaista käyttäjää joutuisi neuvomaan yksi kerral-
laan. Yammerissa aiemmin kysytyt kysymykset vastauksineen ovat kaik-
kien nähtävillä, joten ryhmästä saattaa löytää vastauksen ennen kuin asi-
aa ehtii edes itse kysyä. 

Yammerissa on mahdollista liittää muita ihmisiä mukaan keskusteluun, 
joten kysymyksiä on helppo ohjata oikeille ihmisille, jos ei itse tiedä vas-
tausta. Ajan myötä tavoitteena on tietenkin joukkoistaa kysymyksiin vas-
taaminen, jolloin käyttäjät voisivat neuvoa myös toinen toisiaan. Pienessä 
mittakaavassa tämä toteutuu jo nyt. 

Kun Yammerin käyttöönotto on organisaatiossamme edistynyt, ryhmä on 
kuin luonnostaan laajentunut siihen, että siellä voi kysyä myös Yammeriin 
liittyvistä asioista. Tunnisteilla (Yammer, O365, OneDrive, ohje, vinkki 
jne.) olemme pyrkineet erottelemaan kysymyksiä, jotta asioiden hakemi-
nen ja löytäminen helpottuisi. 

Ryhmään liittyviä ongelmia on havaittu muutamia. Ryhmään tulee välil-
lä kysymyksiä aiheen vierestä. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että kaik-
ki käyttäjät eivät vielä hahmota, mitä pilvipalvelu tarkoittaa. Yleisimmin 
aiheen vierestä tulevat kysymykset ovat olleet tietokoneeseen tai mui-
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hin ohjelmiin liittyviä ongelmia. Olemme pyrkineet siihen, että käyttä-
jät hahmottaisivat tietohallinnon Helpdeskin olevat virallinen palveluka-
nava, jonka kautta hoidetaan tietokoneisiin ja ohjelmiin liittyvät ongel-
matilanteet. Välillä tämäkin raja on käyttäjillä hieman hämärtynyt, joten 
ryhmän ylläpitäjien tehtävä on ollut myös ohjata käyttäjiä kysymyksiensä 
kanssa oikeille kanaville. 

Tietenkään kaikki uuteen intraan ja pilvipalveluihin liittyvät kysymyk-
set eivät ole ohjautuneet Yammeriin, vaan henkilökohtaista ohjausta on 
myös tehty paljon. Ryhmän perustaminen on kuitenkin ollut askel oike-
aan suuntaan, ja se on myös omalta osaltaan edistänyt Yammerin käyt-
töönottoa organisaatiossamme.

Keväällä 2015 Kysy O365-pilvipalveluista -ryhmässä on hieman vajaat 200 
jäsentä. Ryhmä on aktiivinen. Uusia kysymyksiä tulee päivittäin, ja myös 
ylläpitäjät sekä muu projektiryhmä käyttävät ryhmää. Ryhmä jatkaa toi-
mintaansa tässä muodossa ainakin intran käyttöönottoprojektin loppuun. 

taru Kosunen, suunnittelija

Case: Tekniikan alojen rekrytointiviestinnän 
uudistus Yammerilla 
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On tiedostettu, että yritysten HAMKille ilmoittamat avoimet työ- ja har-
joittelupaikat sekä projekti- ja opinnäytetyötoimeksiannot eivät aina väli-
ty tehokkaasti opiskelijoille. Viestien ketju henkilöltä toiselle on ollut pit-
kä ja se on helposti katkennut tai eksynyt väärille poluille. Yritysten rekry-
tointiviestien välittäminen opiskelijoille onkin joskus ollut enemmän tuu-
ripeliä kuin suunnitelmallista ja tehokasta viestintää! 

Kun Yammer otettiin HAMKissa käyttöön, opiskelijoiden ura- ja rekry-
tointiasioita kehittävä ryhmä päätti uudistaa opiskelijoille suunnatun rek-
rytointiviestintää perusteellisesti. Tavoitteena oli luoda yksinkertainen 
toimintatapa, jolla yritysten toimeksiannot ja avoimet työpaikat saadaan 
välitettyä tehokkaasti suoraan oikeille opiskelijoille ilman välikäsiä. 

Tekniikan alan työpaikoille ja projekteille oma Yammer-ryhmä

Toimeksiannoille päätettiin perustaa Yammer-ryhmä Työpaikat ja projek-
tit/Tekniikka. Ryhmässä tiedotetaan laajasti alan toimeksiannoista niin, 
että kuka tahansa henkilökunnan jäsen tai opiskelija voi helposti julkais-
ta ryhmässä tietoonsa tulleen toimeksiannon tai työpaikan. 
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Työpaikkojen löytymisen varmistamiseksi ryhmä päätettiin liittää tek-
niikan koulutusten intraan työharjoittelu-osion etusivulle. Näin haluttiin 
varmistaa, että kun opiskelija etsii tietoa työharjoittelusta, hän löytää yh-
destä paikasta paitsi työharjoitteluohjeet myös valikoiman avoimia toi-
meksiantoja. Ratkaisulla uskotaan olevan iso vaikutus ryhmän löydettä-
vyyteen ja käyttäjämäärään. 

Vastaavanlainen käytäntö rakennettiin myös liiketalouden koulutuksiin. 

Ryhmät ovat aloittaneet toiminnan ja alku on ollut lupaava. Ilmoituksia oli 
tammi-helmikuussa n. 30, ja käyttäjien palaute on ollut myönteistä. Hen-
kilökunta on rohkaistunut ilmoittamaan työpaikoista, ja mukaan on val-
jastettu myös tutkimus- ja kehittämisyksikön henkilökunta, jotka aiem-
min ovat usein välittäneet rekryviestejä koulutusten henkilökunnalle ei-
vätkä suoraan opiskelijoille. Opiskelijoita on liittynyt ryhmään tasaisesti 
ja ensimmäiset käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. 

Kevään aikana kartoitamme opiskelijoiden mielipidettä ryhmästä ja kehit-
tämme sitä saadun palautteen perusteella. Tulevaisuuden tavoite on saada 
aikaan vireä ja aktiivinen ryhmä, jossa ilmoitetaan nopeasti erilaisista toi-
meksiannoista, projekteista, opinnäytetyöaiheista sekä avoimista työpai-
koista. Tämän myötä yritysten rekryviestit eivät hautaudu ilmoitustauluil-
le muiden lappujen alle tai unohdu yksittäisten ihmisten sähköposteihin 
tai pöydänkulmille. Myös motivoituneimmat toteuttajat löytyvät nopeasti. 

Rekryviestien välittämisen paranemisella on varmasti positiivista vaiku-
tusta HAMKin saamien projektitoimeksiantojen määrään ja laatuun. Tätä 
kautta tulokset oletetusti vaikuttavat myös opiskelijoiden valmistumisai-
kaan ja työllistymiseen. 
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Mirlinda Kosova-Alija, verkkotoimintojen kehittäjä ja sivutoiminen tuntiopettaja

Uuden intran käyttöliittymän räätälöidyt 
elementit 

HAMKin intranet on rakennettu SharePointin ja Yammerin yhdistelmäk-
si ja toimii kolmella tavalla: 1) perinteisenä intrasivustona, jossa julkais-
taan pysyväisluonteista tietoa, 2) henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovai-
kutteisena viestintäkanavana sekä 3) ryhmä- ja projektityöskentelyn alus-
tana. Näihin tarkoituksiin on kolme erilaista käyttöliittymää: 1) informa-
tiivisten intrasivujen malli, 2) jokaisen käyttäjän oma uutissyötesivu sekä 
3) tiimien työtilojen pohja. Näistä kolmesta muokkasimme sekä informa-
tiivisten intrasivujen sekä uutissyötesivun mallipohjaa kun taas työtiloi-
hin käytetään puhtaasti SharePointin vakiomalleja.

Intranetin rakentamisen aikana on ollut tavoitteena hyödyntää mahdolli-
simman kattavasti SharePoint 2013 Online -tuotteen valmiita ja toimiviksi 
todettuja elementtejä. SharePoint oli projektitiimille jo entuudestaan tuttu, 
sillä HAMKin julkisten sivujen uusimisprojekti oli juuri päättynyt, ja siinä 
alustana oli SharePoint 2013 On-Premise. Pystyimmekin hyödyntämään 
tuoreita SharePoint-käyttökokemuksia myös intraprojektissa.

Otimme suunnittelussa huomioon intran käytön erilaisilla laitteilla äly-
kännyköistä suurinäyttöisten puhelinten, tablet-laitteiden ja läppäreiden 
kautta perinteisiin desktop-koneisiin. HAMKilla oli hyviä kokemuksia res-
ponsiivisuuden toteutuksesta www.hamk.fi-palvelussa, joten oli luontevaa 
suunnitella myös intra toimimaan mahdollisimman responsiivisesti. 

intran ulkoasu

Kun SharePoint Onlineen rakennetaan intranet, Microsoft suosittelee, et-
tei sivuston toiminnallisuuteen ja ulkoasuun tehdä syviä räätälöintejä. 
SharePointin vakioulkoasu ottaa vastaan pilvipalvelun automaattiset päi-
vitykset ongelmitta kun taas syvälliset räätälöinnit saattavat hankaloittaa 
automaattisia päivityksiä. 

Käyttötarkoitusta miettiessämme mm. intran sisältöarkkitehtuuri ja tie-
don löydettävyys nousivat selkeästi ulkoasua tärkeämmiksi tavoitteiksi. 
Lisäksi halusimme noudattaa Microsoft-suositusta ja rakentaa palveluun 
niin pelkistetyn ulkoasun kuin se vaan organisaatiossamme olisi mah-
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dollista ja keskittyä hyviin toiminnallisuuksiin sekä palvelevaan sisältöön. 
Intran ulkoasuvalinnoissa on myös tärkeä miettiä budjettia: ulkoasun täy-
dellinen räätälöinti on yllättävän iso projekti. Samalla investoinnilla Sha-
rePointiin voi rakentaa erilaisia toiminnallisia kehityksiä, jotka helpot-
tavat intran käyttöä tai mahdollisesti automatisoivat joitakin palveluita. 

Microsoftin vakiopohjien vakioteemat (erilaiset värit, fontit, taustat, lo-
got jne.) eivät kuitenkaan riittäneet meille haluamamme ulkoasun ja toi-
minnallisuuden saamiseksi, joten teimme HAMKille omat käyttöliittymät 
sekä informatiivisille intrasivuille että käyttäjien uutissyötteelle.

Ratkaisu tarkoitti sitä, että sisäiset sivut ja julkinen verkkopalvelu näyt-
tävät hyvinkin erilaisilta. Tämä ei ole tavatonta, sillä jaottelumme on tyy-
pillinen: ulkoinen sivusto on leimallisemmin brändiä rakentava visuaa-
linen kokonaisuus kuin sisäinen sivusto, jossa tyypillinen käyttötapaus 
on yksiselitteinen tietosisällön haku, sähköinen asiointi tai esim. ryhmän 
keskustelu tietyn aiheen ympärillä. Ulkoisten sivujen päätarkoitus luon-
nollisesti on tarjota ajankohtaista ja olennaista tietoa, mutta sivustolla on 
myös paljon voimakkaampi markkinoinnillinen rooli kuin tunnistautu-
neiden käyttäjien palvelussa.

informatiivisten sivujen räätälöidyt käyttöliittymäelementit

Intraa uusiessamme kävimme erityisen tarkasti läpi räätälöityjen toimin-
nallisuuksien tarvetta, joista osa oli vanhoissa portaaleissa toimiviksi ja 
tarpeellisiksi todettuja komponentteja (esim. ylänavigaatio tai yhteiset tie-
dotteet). Suunnittelimme toimittajamme kanssa toiminnallisuudet ja teh-
tävät räätälöinnit nojaten mahdollisimman paljon palvelun vakio-ominai-
suuksiin. 

Ylänavigaatio

Kaikilla intrasivuilla ja uutissyötesivulla on sama ylänavigaatio, ja se an-
taa käyttäjille mahdollisuuden navigoida helpommin koulutusten ja yksi-
köiden sivustojen välillä. Koska ylänavigaatiota ei ollut mahdollista saada 
toimimaan haluamamme tavalla SharePointin omilla navigointiratkaisuil-
la, luotiin uusi, oma navigaatioelementti, joka perustuu SharePointin va-
kio-ominaisuuksiin. Myös ylänavigaation hallinta on rakennettu erittäin 
helppokäyttöiseksi SharePointin vakiolistaominaisuuksia hyödyntämällä.

Intran ylänavigaation sisältö näkyy eri tavalla henkilöstölle ja opiskelijoil-
le. Rajaus on toteutettu määrittelemällä sivustoille ja ylänavigaation lis-
taelementeille eri käyttöoikeusasetukset. Osioiden näkyvyyttä on rajattu 
siksi, että joidenkin osioiden sisältö on selkeästi suunnattu vain henkilös-
tölle. Rajauksen ansiosta opiskelijoille näkyvät nyt vain heille olennaiset 
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asiat, ja myös tiedon hakeminen intrasta on helpompaa, kun epärelevant-
tia sisältöä on rajattu käyttöoikeuksilla pois.

Ylänavigaation upottaminen sivuston läpi todettiin hyväksi ratkaisuksi 
myös sen vuoksi, että kokemuksemme perustella SharePointin oma navi-
gaatio ei ole tarpeeksi käyttäjäystävällinen. 

Yhteiset tiedotteet

Organisaation yhteiset tiedotteet todettiin erittäin tärkeäksi sisällöksi, 
jonka näkyvyys oli varmistettava. Tiedotteet nostettiinkin käyttäjän uu-
tissyötesivulle käyttäjäryhmäkohtaisesti: Suomenkieliset opiskelijat nä-
kevät heille suunnatut suomenkieliset tiedotteet kun taas englanninkieli-
sisten ohjelmien opiskelijat näkevät englanninkieliset opiskelijatiedotteet. 
Henkilökunnan tiedotteet näkyvät vain henkilökunnan oikeuksin kirjau-
tuneelle käyttäjälle. 

Uutissyötesivu on mallissamme intran aloitussivu ja jokaisen käyttäjän 
koottu sisältö. Jotta käyttäjän ei tarvitsisi poistua uutissyötesivultaan 
lukeakseen tiedotteita, sisällöt avautuvat oman pieneen ikkunaan eli ns. 
lightboxiin. Kaikki tiedotteet on nostettu intran juurisivulle, josta käyttä-
jät pääsevät näkymään kaikki tiedotteet, joihin heillä on oikeudet. 

Tiedotteiden hallinnointisivustosta nostetaan tiedotteet eri kanaville käyt-
täjäryhmäkohtaisesti. Kun tiedote luodaan, siihen täytetään ennalta mää-
rittelyt metatiedot, joiden avulla tiedote nousee halutuille intranetin si-
vuille ja tarvittaessa myös Yammeriin. 

Sisällöt välilehdille

Yksi vanhasta portaalista tuttu käyttöliittymäelementti oli välilehtitoi-
minnallisuus. Päätimme kokeilla samaa myös uudessa intrassa, jotta si-
sältöjen asettelu ja sivujen navigointi olisi mahdollisimman tuttua ja siten 
käyttäjäystävällistä. Välilehtien avulla onnistuisimme myös vähentämään 
alisivustojen syvyystasoja, mikä on SharePointissa välttävä asia. Tämän-
tyyppistä toiminnallisuutta ei kuitenkaan löydy vakiona SharePoint On-
linesta. SharePoint Storesta löysimme kaksi vaihtoehtoa, mutta ne eivät 
vastanneet tarpeitamme, koska niihin ei ollut mahdollista nostaa verkko-
osa- eli web part -tyyppisiä sisältöjä. (Uuden intramme sisältöarkkiteh-
tuuri nojaa jonkun verran yhteisen sisällön nostamiseen: sisältöä päivi-
tetään yhdessä paikassa ja sitä nostetaan eri sivuille hyödyntämällä Sha-
rePointin omia verkko-osia. Välilehti ilman verkko-osien nostomahdolli-
suutta olisi meille ongelma.) Toimittajamme oli onneksemme kehittänyt 
välilehtitoiminnallisuuden, johon sai nostettua myös verkko-osina toteu-
tettua sisältöä. Tämä välilehtitoiminnallisuus onkin nyt meillä käytössä, 
mutta koska kyseessä ei ole SharePointin vakioelementti, sen toiminnal-
lisuus ei ole yhtä vakaata eikä sen käyttäminen ei ole niin ongelmatonta 
kuin vakioelementtien käyttö. 

Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla
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Toinen tärkeä toiminnallinen elementti intran sivuilla on Yammer-upo-
tus. Yammer on uuden intramme tiedotuksen keskeinen työväline ja so-
siaalisten sisältöjen ydin, joten sisällön saaminen informatiivisille sivuil-
le oli erittäin tärkeää. Eri ryhmien Yammerissa tapahtuva viestintä tuo-
tiinkin upotuksen uutissyötesivulle ja yksiköiden informatiivisille sivuilla. 
Implementoinnin jälkeen haasteeksi todettiin sivujen hidastuminen, jota 
ei pystytty täysin eliminoimaan. Nähtäväksi jää, miten SharePoint Onli-
nen ja Yammerin integrointi tulee vaikuttamaan jatkossa tähän tunniste-
tutun upotusongelmaan.

Uutissyötesivun käyttöliittymän elementit

Uutissyötesivu on jokainen käyttäjän oma sivu. Se edesauttaa oikeiden si-
sältöjen löytymistä, oleellisten sisältöjen suodattamista ja myös toiminnan 
avoimuutta, verkostoitumista ja yhteisöllistä keskustelua. 

Aloitussivu sisältää käyttäjälle kaikki tunnistetut tärkeämmät sisällöt. 
Uutissyötesivun toteutuksessa käyttäjä näkee omalta uutissyötesivultaan 
mm. valitsemansa Yammer-syötteet ja koosteen työtilojen uutissyötevir-
roista. Uutissyötesivulle käyttäjälle kerääntyy tietoja eri kanavista:

KUVA 1. Uutissyötesivun elementit.
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Yläkuvattu on tämän hetken tilanne, mutta koska pilvipalvelussa tilan-
ne saattaa muuttua milloin tahansa ja nopealla aikataululla. Jo artikke-
lin kirjoittamisen aikana palvelussa on tapahtunut päivityksiä, jotka ovat 
aiheuttaneet meillekin muutostöitä. Lisäksi Microsoft on esittänyt, että 
Yammerin syötesivu tulee jatkossa korvamaan SharePointin oman uutis-
syötesivun. Nähtäväksi jää, miten tämäntyyppinen muutos vaikuttaisi tä-
mänhetkisen uutissyötesivumme rooliin, ja miten olisi ehkä mahdollista 
saada Yammerin syötesivulle HAMKin ylänavigaatio, yhteisiä tiedotteita 
ja muita elementtejä samalla tavalla kuten on tehty nykyisessä versiossa. 

responsiivinen intra

Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun käyttöliittymä mu-
kautuu mahdollisimman hyvin erilaisille päätelaitteille. Responsiivisuus 
mahdollistaa sen, että on vain yksi sivusto ja koodipohja ylläpidettävänä. 
Responsiivisuudesta on jo kehittymässä web-standardi, ja HAMK kehitti 
omat julkiset sivunsa responsiiviseksi toimimaan vuosien 2012 – 2013 ai-
kana, joten nyt oli intran vuoro. 

Tällä hetkellä SharePoint Online ei ole oletuksena responsiivinen, joten 
intran muuttaminen mobiiliystävälliseksi edellytti meidän tapaukses-
samme räätälöintiä. Palvelu kyllä tarjoaa erillisen mobiilikäyttöliittymän, 
mutta se ei vastannut tarpeittamme: näkymä on varsin pelkistetty ja si-
sällön näkyvyys ei ole loogista. Teimme siis räätälöintiä asemoimalla Sha-
rePointin sisältöalueita uudelleen CSS-tyylien kautta, mutta tekemämme 
muutokset olivat kuitenkin pienempiä kuin jos olisimme implementoineet 
kokonaan erillisen responsiivisen frameworkin eli kehyksen. 

Responsiivinen toteutuksemme käyttää kaikkia täysversion elementte-
jä eli sitä varten ei ole toteutettu mitään ylimääräistä. Esimerkiksi kun 
intraa käytetään tableteilla, ylänavigaation ulkoasu muuttuu tablettimai-
semmaksi, mutta kyseessä on edelleen sama elementti. Myös uutissyötesi-
vun elementit järjestyvät eri tavalla kun sivu tarkastellaan mobiililaitteel-
la. Elementtien järjestys on suunniteltu erikseen eri laitteiden resoluuti-
oiden mukaan, mutta tärkeämmät sisältöelementit on pyritty nostamaan 
käyttäjälle mahdollisimman korkealle, sillä mobiililaitteiden näytöt ovat 
kapeita emmekä halunneet tärkeimmiksi katsottujen sisältöjen valuvan 
liian alas. Yksi selkeä ero mobiili- ja täysversion välillä on myös Yammer: 
täysversiossa syöte upotettiin sivuun kun taas mobiiliversiossa se on link-
kinä, jotta sivun selaaminen olisi mielekkäämpää ja nopeampaa.

Vain muutos pysyvää

Microsoft tekee pilvipalvelun erityyppiset päivitykset ilman erillisiä ilmoi-
tuksia SharePoint Onlinea käyttäville organisaatioille. Nämä päivitykset 
vaikuttavat myös toiminnallisuuksiin. Meille palvelun ylläpitäjille ja suun-
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nittelijoille tulee eteen se, miten valmistamme omassa hallinnassa ollei-
siin palveluihimme tottuneet käyttäjämme siihen, että muutoksia tapah-
tuu meistä riippumatta? Käytännössä koimme tämän, kun Microsoft teki 
O365 Launcher -päivityksen: yhtenä aamuna töihin tultuamme huoma-
simme tapahtuneen muutoksen, jota olimme osanneet odottaa, mutta jos-
ta emme olleet voineet tiedottaa käyttäjiä ennalta. Välillä on toki mahdol-
lista olla aktivoimatta joitakin uusia O365-palvelun osakokonaisuuksia, 
mutta 'piilottelupolitiikkalla' ei pitkälle pötkitä.

Microsoftin automaattiset päivitykset voivat tuoda isojakin haasteita rää-
tälöinneille, sillä ne saattavat rikkoa jotain. Tämän takia on tärkeä, että 
räätälöinnit on toteutettu mahdollisimman pitkälle vakiotoiminnallisuuk-
siin nojaten. Tiedostamme kuitenkin riskin, että tekemämme räätälöin-
nit saattavat pakottaa meidät korjaustoimiin minä hetkenä hyvänsä: Int-
ran ensimmäisen kehtysversion lanseerauksen jälkeen ilmestyi ongelmia 
tiedotteiden synkronoinnissa Yammeriin. Ongelmat johtuivat Yammerin 
muuttuneista rajapinnoista ja meidänkin piti muuttaa synkronoinnin to-
teuttavaa ohjelmaa mahdollisimman ripeästi, jotta toiminnallisuus olisi 
käyttäjien saatavilla ilman pitkiä katkoja. 

Laitekanta muuttuu nykypäivänä niin kovalla vahdilla, että mielestäni on 
vain ajan kysymys, koska introja aletaan suunnitella kokonaan "mobile 
first" -idealla ja milloin SharePoint Online tarjoaa resposiivista käyttöliit-
tymä oletusominaisuutena. Ihmiset tekevät töitä eri ympäristöissä, verk-
ko-opiskelu kasvaa, palveluiden käyttö eri kanavia pitkin lisääntyy, omia 
laitteita käytetään ns. vakiokoneiden lisäksi... Erittäin mielenkiintoista on 
nähdä, mihin suuntaan ja kuinka nopeasti O365-palvelu kehittyy kokonai-
suutena. Myös SharePointin tulevaisuuden kuviot ovat kiinnostavia sekä 
HAMKin julkisia sivuja että intraa ajatellen. SharePoint on laaja kokonai-
suus, jolla pystyy vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin, mutta monipuoli-
suus tarkoittaa myös kokonaisuuden raskautta.

Nyt uuden intramme rakentamisen ja vaiheittaisen käyttöönoton aikana 
olemme havainneet O365-palvelussa ajoittaista hitautta, joka on osoittau-
tunut käyttäjille ongelmaksi. Palvelu toimii välillä kiitettävän nopeasti ja 
välillä taas sen käyttö hidastuu huomattavasti. Olemme varmistaneet, että 
tekemämme räätälöinnit eivät ole satunnaisen hitauden syy. Nähtäväksi 
jää, onko hitaus väliaikainen ilmiö, pilvipalvelun 'ominaisuus' vai onko se 
asia, joka vaikuttaa käyttökokemukseen pysyvästi ja sitä kautta pakottaa 
meidät muuttamaan palveluamme.

Uuden intran ensimmäinen 'täydellinen' versio kaikkine sisältöineen van-
hoista opiskelija- ja henkilöstöportaaleista on julkaistu maaliskuussa 2015. 
Edessämme on laajamittainen käyttöönotto koko organisaatioon, koke-
musten keruu, ketterästi reagoiminen ja myös toiminnan jatkuva kehit-
täminen. 



46 Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla

Jyrki Juuti, pääarkkitehti, ja olli Kari, myyntijohtaja, VisualWeb

intranet-järjestelmien tulevaisuus

Vielä jokin aika sitten organisaatioiden sisäinen viestintä oli yksisuuntais-
ta tiedottamista, jolla pyrittiin valuttamaan kaikki operatiivisen toimin-
nan kannalta tärkeä asia johdolta alas yrityksen sisäisille sidosryhmille 
eli käytännössä työntekijöille. Tällaista tiedottamista varten yrityksillä oli 
usein olemassa intranetin nimeä kantava järjestelmä. Intranet piti usein 
sisällään kattavat uutistoiminnot, mutta tietoa tallennettiin eri muodos-
sa ja sitä luettiin vaihtelevasti. Monessa intranetissä tiheimmin päivitet-
tävä uutinen oli alakerran ruokapaikan lounaslista, joka päivitettiin joka 
maanantai PDF-muodossa linkiksi intran etusivulle yrityksen viestintä-
päällikön toimesta! 

lounaslistasta kilpailukyvyn parantamiseen

Globalisaatio ja globaali taloustaantuma on ajanut suomalaiset yritykset ja 
yhteisöt ahtaalle eri toimialoilla. Virkamiesmäinen prosessikehitys ja ’tuo-
tantolinjojen kehittäminen’ ei enää pidä meitä kilpailukykyisinä: on kek-
sittävä uusia keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Asiantuntijaorganisaatioiden tärkein voimavara – tieto – täytyy olla yhä 
paremmin ja nopeammin saatavilla, jotta kaikki organisaatioiden toimin-
not voivat sitä mahdollisimman nopeasti hyödyntää. Tätä varten myös or-
ganisaatioiden sisäinen viestintä on joutunut muuttamaan toimintamal-
lejaan tiedon tallentamisesta tiedon jakamiseen ja sen hyödyntämiseen. 
On tullut aika osallistaa joka ikinen sisäinen ja ulkoinen sidosryhmä te-
kemään liiketoiminnasta ja organisaatioiden toiminnasta kannattavam-
paa ja kilpailukykykyisempää. 

Sienikastikkeesta tavoitteelliseen työskentelyyn

Mitä intranet ja sisäinen viestintä tarkoittaa nykyisin ja ennen kaikkea: 
mitä se on tulevaisuudessa? Edelleen on hyvä tietää, saako metsästäjän-
leikkeen kanssa sienikastiketta vai onko tänään kenties maustevoita, mut-
ta intran pitää olla kehittyvässä organisaatiossa muutakin! 
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Nykyään ja tulevaisuudessa sisäisen viestinnän tulisi olla vähintään kaksi-
suuntainen prosessi. Työpaikan pitäisi olla yksi iso tiedonjakoyhteisö, joka 
laajenee myös oman organisaation ulkopuolelle: asiakkaille, asiantunti-
joille, tavarantoimittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Yhteisön pitäi-
si mahdollistaa jokaisen työntekijän mukanaolo omassa roolissaan osana 
organisaatiota myynnissä, markkinoinnissa tai organisaation tuotteen – 
oli se sitten mutteri tai kestävän kehityksen konsultointi – promoamises-
sa eri sidosryhmille. 

Vanhojen tapojen hautaaminen ja täysin uusien omaksuminen on varmas-
ti haastavaa, mutta uusien työkaluja ja järjestelmien avulla se on mahdol-
lista. Tuloksia voidaan saavuttaa, kun keskitetään tietovirrat paikkoihin, 
joissa niiden saatavuus on 

• päätelaiteriippumatonta 

• intuitiivista (pohjautuen esim. vapaa-ajalta tuttuihin 
some-työkaluihin) 

• elävää (esim. videoiden muodossa) 

• läpinäkyvää (esim. bisnesjärjestelmien integraatioilla). 

Päätelaiteriippumattomuus ja pilvi

Tällä hetkellä kaikki organisaatiot kartoittavat uusia tapoja ja malleja, mi-
ten mobiililaitteet ja mobiilisovellukset voisivat toimia saumattomasti or-
ganisaatioiden muiden bisnesjärjestelmien käyttöliittyminä. Taistelu CYO-
Din (choose your own device) ja BYODin (bring your own device) välillä 
jatkuu, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ei-niin-edelläkävijä CYOD 
on voiton puolella. Myöskin erilaiset hybriditoteutukset ovat yleisiä. Oli 
laitekanta organisaatiossa mikä tahansa, sovelluksia käytetään pilvesta ja 
asiakkaan omasta ympäristöstä eri mobiililaitteiden avulla siten, että lop-
pukäyttäjä ei voi käyttäjäkokemuksen perusteella erotella, missä palvelu 
sijaitsee. Pilvipohjaiset sisäisen viestinnän työkalut kasvattavat markki-
naosuuttaan, joista suurimpana esimerkkinä Yammer. 

Sosiaalinen media

Erilaiset sosiaalisen median komponentit, mm. Yammer, ovat tehneet vah-
vaa tuloaan yrityspuolelle. Organisaatiot käyttävät yhä enenevissä määrin 
sosiaalista mediaa murtaakseen kommunikaatiomuureja eri yksiköiden ja 
roolien välillä. Yrityksien sosiaalinen media eli ns. enterprise social herät-
tää keskustelua palveluparannuksista ja parhaista käytännöistä sekä kiih-
dyttää innovaatioiden syntyä. Suurin osa mm. Yammeria käyttävistä yri-
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tyksistä kokee ’sisäisen somen’ vaikuttavan organisaatioonsa pelkästään 
positiivisesti. Jotkut yritykset epäilevät edelleen ja perustelevat kantaan-
sa sillä, että somessa käytetty aika vie fokusta muulta työnteolta. Oli kan-
ta organisaatioissa sitten mikä tahansa, viimeisimmät tutkimukset kui-
tenkin osoittavat, että hyvin tehdyillä enterprise social -käyttöönotoilla 
on viime kädessä myönteisiä vaikutuksia.

Videot

Yhdysvalloissa tehtyjen haastattelututkimusten mukaan visuaalisen vies-
tinnän merkitys kasvaa organisaatioiden sisäisessä viestinnässä, ja vide-
oiden käyttö sisäisen viestinnän välineenä vaikuttaa olevan kovassa kas-
vussa. Yritysten globaalius, virtuaalitiimit ja läsnätyö ajavat organisaati-
ot yhä innovatiivisempiin kokoontumistapoihin. Videopalaveri mökkilai-
turilta tai toimitusjohtajan suora tuloskatsaus toisella mantereella sijait-
sevasta pääkonttorista ovat vain joitakin tapoja, joissa videoiden merki-
tys on kasvanut. Perusviestin lisäksi ilmeiden ja eleiden näkeminen kas-
vattavat viestien yksilöllisyyttä ja kasvattavat sitoutumista yhteiseen asi-
aan. Myös Microsoftin Office 365:ssä on myös oma videopalvelunsa, jon-
ka käyttö kasvaa koko ajan.

integraatiot

Tarve yhdistää useasta eri lähteestä tuleva tieto läpinäkyvästi yhteen ka-
navaan ja kohdentaa sisällöt oikeille kohderyhmille ovat kasvattaneet tar-
vetta yhdistellä eri tietoalustoja isommiksi kokonaisuuksiksi. Microsoft 
on tehnyt tämän yhdistämällä Pilvipalvelu Azuren eri serverituotteisiin 
(SharePoint, CRM, Dynamics AX). Yhdistelemällä infrastruktuuripalve-
lut ja sovelluspalvelut saadaan aikaiseksi läpinäkyvä ja intuitiivinen lop-
pukäyttäjäkokemus.

intranetin käyttöönotto ei riitä – pitää muuttaa 
toimintakulttuuria

Edellä mainitut toimintaideat, järjestelmät ja palvelut mahdollistavat te-
hokkaan viestinnän ja parantavat yritysten kilpailukykyä. Ne ovat tule-
vaisuuden intranettien erottamaton osa ja ehdoton ydin. Järjestelmät ovat 
kuitenkin vain mahdollistajia. Suurin haaste piilee muutoksen hallinnas-
sa ja toimintamallien jalkauttamisessa. Miten muutosvastarinta käänne-
tään nopeaksi omaksumiseksi ja sitä kautta tehokkuudeksi? Organisaati-
on pitääkin järjestelmäkehityksen jatkoksi ja osana ’intranetin jalkautus-
ta’ muuttaa toimintakulttuuriaan ja johtaa tietotyön tekemistä haluttui-
hin suuntiin.
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HAMKissa on rakennettu opiskelijoiden ja henkilökunnan uusi intra SharePoint 2013 
Onlinen ja Yammerin yhdistelmänä. Pilvipalvelut ovat yhteisöllisen työskentelyn trendi: 
moni organisaatio on ottanut tai ottamassa käyttöön Microsoftin Office 365 -palvelut, 
ja Yammer tuo somesta tutut sosiaaliset käytännöt sisäiseen viestintään.

Tässä julkaisussa kerrataan ja kootaan sisäisen sivuston suunnittelu- ja rakennus-
projektin aikana havaittuja asioita viestinnällisestä ja toiminnallisesta näkökulmasta. 
Artikkeleissa käsitellään mm. uusien työvälineiden merkitystä työtapojen muutok-
selle, virallisen tiedotuksen rikastamista yhteisölliseksi keskusteluksi, tiimimäisen 
työskentelyn etuja käyttäjäkokemuksen kautta sekä verkkopalvelun toteuttamista 
ketteränä projektina. Julkaisu keskittyy uuden intran suunnitteluun ja rakentamiseen 
– laaja käyttöönottovaihe on organisaatiossa vasta alkamassa.

Vaikka toteutus on tehty julkisella sektorilla, projektitiimin kokemukset pätevät mihin 
tahansa suureen organisaatioon, joka suunnittelee SharePoint 2013 Onlinea ja 
Yammeria sisäisen sivustonsa alustaksi. Projektissa on ollut mukana tekijöitä eri 
koulutuksista, koulutuksen kehittämispalveluista, viestinnästä ja tietohallinnosta. 
Mukana projektityössä on ollut myös yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, tutkimus-
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e-julkaisu
ISBN 978-951-784-720-9 (PDF)
ISSN 1795-424X
 HAMKin e-julkaisuja 3/2015


	Kohti yhteisöllistä viestintää SharePointilla ja Yammerilla
	Julkaisija
	Sisällys
	Sisäiset viestintävälineet ja -kanavat HAMKin brändin kehittäjänä
	Uuden intran toteuttaminen ketteränä projektina
	Vanhoista portaaleista uuteen pilvipalveluun
	Uusi intra osaksi opiskelun arkipäivää
	Pilvipalvelun yhteisölliset työkalut antavat opiskelijoille työelämässä tarvittavia taitoja
	Koulutuspäälliköiden tiimimäisen työskentelyn malli uusien työvälineiden avulla
	Sosiaalinen viestintä ja verkostot tulevatintraankin
	Yammer tehokäytössä: kaksi casea
	Uuden intran käyttöliittymän räätälöidytelementit
	Intranet-järjestelmien tulevaisuus
	Kirjoittajat



