Valtioneuvoston
yhteinen
virtuaalityöpöytä
Kampus
Yksikön päällikkö Miia Roukus
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Kampuksen suunnittelun lähtökohdat
•

Kampus korvaa nykyiset erilliset
ministeriöiden intranetit ja Senaattoripalvelun.
•

Kampus avautuu kaikille vuoden 2018 alussa

•

Kampus korvaa ensimmäisessä vaiheessa
Senaattorin ja VNK:n intranetin Kabinetin.

•

Toisessa vaiheessa Kampus täydentyy
ministeriökohtaisella tiedolla (sisältö, työkalut, palvelut
ja uutiset).

•

Työpöydällä on yhteinen visuaalinen ilme.

•

Työpöytä toteutetaan Sharepointilla ja sen
käyttöliittymä on responsiivinen.

•

Yhteisten palvelujen tekninen toteutus
(esim. käännösten tilausjärjestelmä) on
rajattu hankkeen ulkopuolelle.
•

Ministeriökohtaisen käyttöönoton jälkeen, ministeriön
oma nykyinen intranet poistuu käytöstä.

• Ei rakenneta ministeriökohtaisia
virtuaalityöpöytiä, vaan yksi yhteinen
työpöytä.
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•

#virtuaalityöpöytä #digiVN

•

Hankkeessa kartoitetaan kuitenkin
yhteiset ja ministeriökohtaiset palvelut.

Ministeriöiden hallinnonalat on rajattu
työpöytäratkaisun ulkopuolelle.
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Kampuksen suunnittelun lähtökohdat
•
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Lähtökohtana on minun työpöytäni,
käyttäjä keskiössä:
•

Kampuksen aloitusnäkymä on virkamiehen
henkilökohtainen työpöytä, joka on räätälöity
henkilön, työtehtävän ja organisaation mukaan.

•

Tietoa tuodaan käyttäjälle hänen profiilistaan
saatavan organisaatio- ja roolitiedon perusteella.

•

Sopivissa paikoissa käyttäjä voi myös itse
määritellä, minkä organisaatioiden tai roolien tietoja
hän haluaa katsella.

•

Jotkut tiedot ovat henkilökohtaisia esim. omat
tehtävät/asiat, omat suosikit.

#virtuaalityöpöytä #digiVN

•

Työpöydälle nousevat oman yksikön
/osaston, ministeriön ja
valtioneuvostotason tiedon lisäksi
virkamiehen yli organisaatiorajojen
menevät verkostot.

•

Ministeriöiden tietosisällöt ovat
kaikkien valtioneuvoston
virkamiesten käytettävissä.
Tietoa pystytään näyttämään myös
rajatulle joukolle.

•

Työpöydällä voi olla
käyttöoikeuksilla rajattuja
ryhmätyötiloja.
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Kampuksen ensimmäinen versio
•

•
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Minun työpöytäni
Henkilökohtainen profiili kertoo kuka olen ja
mitä teen työkseni
Verkostoni
Asiantuntijaviestinnän keskustelusyöte,
käyttäjän seuraamat sivut/henkilöt

•

Kollegani
käyttäjän suosikkikontaktit avautuva Lyncistä

•

Haku

•

Sisältönavigaatio
Portti sisältösivuihin, yhteiset ja
ministeriökohtaiset

•

Vuorovaikutustyökalut
blogi, newsfeed

•

Työkalut
yhteiset ja ministeriökohtaiset

•

Uutiseni
Profiloidut uutiset, tarrauutiset

•

Palveluni
yhteiset ja ministeriökohtaiset

•

Aineistopankki yhteisille asiakirjoille

•

Yhteinen kalenteri
Tapahtumat ja koulutukset

•

Asiani (toisessa vaiheessa)
nostot asianhallinnasta (VAHVA –integraatio),
luo asiakirja
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Missä mennään nyt?
Kevät 2017

Syksy 2017

• Tekninen toteutus, testaukset

• Sisältöjen syöttäminen

• Sisällön suunnittelu (yhteinen
ja ministeriökohtainen)

• Koulutukset (esim. sisällön
syöttäminen)

• Yhteinen toimintamalli (sisällöt
ja uutiset)

• Infot VNK:ssa

• Käyttöönottojen suunnittelu
• Visuaalinen ilme
• Koulutusten suunnittelu ja
ensimmäiset koulutukset
esim. verkkokirjoittaminen
5

• Beta-versio valmis
• Hyväksymistestaus
(käytettävyys-, suorituskyky-,
tietoturva)
• Seuraavan vaiheen suunnittelu
(mm. integraatiot)
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Käyttöönottoaikataulu alustava
2017
Q1

Q2

2018

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Tekninen
toteutus

Beta

Integraatiot:
Jatkokehitys
- VAHVA,
- Hankeikkuna

Jatkokehitys

Hankkeen
päättäminen

Pienkehitys

Kampuksen ja VAHVA käyttöönotot
VNK

Perustietotekniikan
yhtenäistämishanke:
5 Valtti työasema- ja 5 Reitti
lähiverkkoprojektia (2017 -> VNK,
OM,YM, OKM, LVM + PLM valmiina
Q3/2017)

UM
VAHVA

UM

TEM

YM

VM

OKM

OM

LVM

MMM

PLM

STM

TPK

SM

SM
VAHVA

EU pj.kausi
OKV

31.3
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Työpöydän julkaisu,
Työpöytä korvaa Senaattorin ja
Kabinetin

Hanke
päättyy!

30.9
VNK
VAHVA
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Kiitos!

