
Näin parannat 
intraanne

Webinaarin esitys
12/4/2022



Keitä me olemme?



Midpointed – Teemme työstäsi parempaa

Toimiva IT Modernit työtavat Automatisointi

Kasvatamme työn tuottavuutta ja työssä viihtymistä toimivan IT:n, 
modernien työtapojen ja rutiineita rakastavien ohjelmistorobottien avulla.

Jatkuva tuki ja juurrutus

It-ulkoistus Microsoft 365: sisäinen
viestintä ja moderni työ

Ohjelmistorobotiikka + 
Microsoft Power 

Platform

20-500
hengen yritykset

25
konsulttia

3,0 
milj.€ (2021)

Helsinki, 
Oulu

Microsoft Gold Partner
HP Partner Gold
HP Business Partner
UI Path Partner



Silja Häikiö
Senior konsultti

Teams-, intranet- ja 
työtapahankkeiden veturi

Emmi Turanlahti
Senior konsultti

Kaiken kokenut ja 
konfiguroinut M365-konsultti

Kristian Hentula
Senior konsultti, partner

Työtä tehostavien
digikonseptien toteuttaja
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SharePointin haku nyt



Keinoja intran parantamiseen



Kuuntele käyttäjiä Modernisoi klassinen
SharePoint-intranet

Jos intranne on vielä
klassisten SharePoint-
sivustojen päällä, mieti

askelmerkit
modernisoinnille.

Microsoftin uudet
ominaisuudet

keskittyvät puhtaasti
modernin SharePointin

puolelle.

Tuo intra Teamsiin Viva 
Connectionsin avulla

Tuo intranet-sisällöt
lähemmäs käyttäjää eli

Microsoft Teamsiin. 

Tee Formsilla
käyttäjäkysely, jossa
kartoitat käyttäjien
todellisia tarpeita, 
suosikkisisältöjä, 

erilaisia käyttötapoja
jne.
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Anna henkilöstölle
ääni

Palaute, uutisten 
kommentointi tai 

vaikka
intranetiin upotettu
Yammer voivat olla 

tavalliselle käyttäjälle 
käyttöön sitouttava

elementti.
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Tee intrasta päivän
aloituspiste

Porkkana:

Yhdistä toimintoja, tuo
hyödyllisiä toimintoja

kunnes intranet on 
luonnollista avata.

Keppi:

Lopeta sähköpostilla
viestiminen.

Tuo dynaamista sisältöä, 
säästä sisällöntuottajien

aikaa

www-sivujenne uutiset

Some-syötteet

Kilpailijaseuranta

Mediaseuranta

Asiakaspalaute

Luo intraan rutiinien
aloituspisteitä

Lisenssit teillä jo on, 
miksi et korvaisi

sähköpostin ja excelien
varassa olevia rutiinien

moderneilla
työnkuluilla?

--> Tilaukset

--> Ilmoitukset

--> Varaukset
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Paranna löydettävyyttä
ja hakua

Paranna intranetin 
hakua ja tiedon 
löydettävyyttä. 

Huolehdi siitä, että 
intranetissa oleva tieto 

on ajan tasolla.
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Intranetin ja SharePointin
haku nyt



Kun haet SharePointin
aloitussivustolta (Home site)

• Haku hakee koko M365-
ympäristöstä

Miten modernin SharePoint-intranetin haku toimii?

Kun haet hub-sivuston etusivulta

• Haku hakee koko hubista

Kun haet hubiin liitetyltä sivustolta

• Haku hakee vain kyseiseltä
sivustolta



Haun ja löydettävyyden
parantaminen



Viva Connections
Eli miten tuomme kokonaisen 
SharePoint-intranetin tai muun 
SharePoint -portaalin osaksi 
Teamsiä ja miten Viva
Connections vaikuttaa hakuun



Viva Connections Teams-työpöytäsovelluksessa

Intranetin etusivu selailtavana Teams-sovelluksena Klikkaamalla Viva Connections -sovelluksen logoa toisen 
kerran, käyttäjä saa näkyviin yleisen siirtymisnäkymän 
(global navigation), omat sivustot sekä omat uutiset



Viva Connections Teams-mobiilisovelluksessa
Viva Connectionsin mobiiliversio koostuu kolmesta osasta:

1. Koontinäytöstä eli Dashboardista 2. Syötteestä eli Feedistä 3. Resursseista eli Resources:sta



• Yleensä intranetin haku on omanaan: 
kun käyttäjä hakee intranetin 
etusivulta, hän hakee vain kaikista 
intranetin sivustoista.
• Käyttäjä voi halutessaan siirtyä nk. 

organisaatiotasoiseen hakuun, missä 
mukana on kaikki SharePoint-sivustot 
ja OneDrive-hakemistot, mihin 
käyttäjällä on käyttöoikeus.

• Viva Connections voidaan ottaa 
käyttöön vain, jos SharePoint-
palvelussa on määritetty nk. 
aloitussivusto (engl. Home site).
• Jos intranet määritetään 

aloitussivustoksi, hakemalla intranetin 
etusivulta ohjaudutaankin 
automaattisesti organisaatiotason 
hakuun.

Viva Connections -käyttöönotto ja intranetin haku



• Hakualueet eli hakuvertikaalit: 
• SharePoint-sivustolta hakiessa oletuksena 

Kaikki, Tiedostot, Sivustot, Uutiset, Kuvat

• SharePoint-aloitussivustolla tai 
Office.comissa Kaikki, Tiedostot, Sivustot, 
Henkilöt, Uutiset, Keskustelut 
(käyttöönotto käynnissä M365-
ympäristöissä), Kuvat

• Nykyään hakualueita voidaan lisätä niin 
sivustotasolle kuin Microsoftin 
organisaatiohakuunkin. Viva
Connectionsin myötä etenkin intranet on 
hyvä lisätä yhdeksi organisaatiohaun 
hakualueeksi.

• Voit helpottaa löytämistä 
määrittämällä myös muita hakualueita 
kuten myyntidokumentit, intranetin 
ohjeet, lomakkeet jne..

Microsoft Search: miten se on muuttunut?



• Haun suodattimet:
• Kaikilla hakualueilla (niin sivusto- kuin 

organisaatiotasollakin) on tarjolla tietyt 
haun suodattimet oletuksena.

• Haun suodattimien tarkoituksena on 
auttaa käyttäjää supistamaan jo 
löydettyjä hakutuloksia.

• Suodattimia voidaan lisätä eri 
hakualueille.

• Esimerkiksi Kaikki-hakualueelle 
voidaan lisätä myös muokkaaja.

• Intranet-hakualueelle voidaan lisätä 
intranetissä käytössä olevia teidän 
organisaationne metatietoja.

Microsoft Search: miten se on muuttunut?

Aihealue Dokumentin tyyppi Vastuuhenkilö



• Keskustelut-hakualue:
• Hakee Teams-keskusteluista ja 

sähköpostiviesteistä.
• Ottaa huomioon käyttöoikeudet 

(kuten kaikki muutkin hakutulokset).

• Käyttäjä voi rajata hakua 
jompaankumpaan 
keskustelutyyppiin.

• Haun palaute:
• Käyttäjät voivat jättää hausta 

palautetta.
• Haun hallinnoijat löytävät jätetyt 

palautteet hakukeskuksesta (M365-
hallintakeskuksen yhteydestä)

Microsoft Search: miten se on muuttunut?

Haun ominaisuuksia kannattaa mainostaa 
käyttövinkkien muodossa!



Miten leipomo
saattaisi parantaa 
intran 
hakua



Hakukokemuksen parantaminen

Tutki: mitä 
hakusanoja 
intrassanne 
käytetään

Mikä löytyy, 
mikä ei?

Toimi 
tutkimuksen 

tulosten 
mukaan

1) Nosta 
kriittisiä 

hakutuloksia

2)  
Synonyymeillä

Parempiin 
tuloksiin

”tuntikirjaus”   : ) 

”reseptit”           : (

”isyysloma”      : (     : (

”reseptit”

- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos

Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Reseptipankki
- Hakutulos

”isyysloma”

eli   isyysvapaa
eli   vanhempainvapaa

à ”Lomat ja
poissaolot”

- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos
- Hakutulos



Nosta panostetut  / tärkeät / varmat sisällöt ylimmäksi

a)   Tavallinen hakutulos b)   ”Reseptit” ja muut opetetut avainsanat 
nostavat reseptipankin ylimmäksi

reseptit



Opeta haulle oma slanginne

a)   Tavallinen hakutulos b)   ”Piispis” ja muut opetetut synonyymit
yhdistävät virallisempaan  piispamunkkien sisältöön

piispis (eli piispamunkki)



Kehitysehdotuksemme eri tilanteisiin

Intranetin
käyttäjäkysely

• Teetätä kysely intran
käyttäjille

• Hinta 0 eur ! 

Hakutoiminnon
nykytilan arvio ja 
kehittäminen

• Käydään läpi
hakujenne historia, 
löydettävyys ja 
toimivuus.

Etusivun nykytilan
arvio ja 
kehittäminen

• Käydään läpi 
etusivunne, 
arvioidaan ja 
toteutetaan 
parannuskohteet 

Teamsin ja intranetin
yhdistäminen
(Viva Connections)

• Suunnittelutyöpaja ja 
tekninen yhdistäminen



Silja Häikiö

silja.haikio@midpointed.fi

040 770 1561

Ollaan yhteyksissä!

Emmi Turanlahti

emmi.turanlahti@midpointed.fi

040 509 4784

Kristian Hentula

kristian.hentula@midpointed.fi

040 565 6644
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