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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



Viimeisimmät 
intranet-projektimme
Pentik ja Lahti Energia
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Pentik loikkasi Microsoftin
pilveen ja uudisti intranetin

• Midpointed aloitti Pentikin ekosysteemin 
siirron Googlesta Microsoftiin tiedosto- ja 
sähköpostimigraatioilla Microsoft 365 -
ympäristöön. 

• Seuraavaksi Midpointed suunnitteli ja 
toteutti Pentikin prosesseja tukevan 
intranet-kokonaisuuden.

”Intranet-projektin myötä otimme ison askeleen 
tähän aikaan. Uudet työkalut palvelevat 
arkeamme todella hyvin”, toteaa Pentikin 
toimitusjohtaja Riikka Wulff.
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Lahti Energian intranet 
ohjaa liiketoimintaa

• Midpointed suunnitteli ja toteutti Lahti 
Energian uuden intranetin ja 
toimintajärjestelmän Microsoft 365 -
ympäristöön. 

• Lisäksi Microsoft 365 -työkalujen 
käyttötarkoituksia ja yhteisiä toimintatapoja 
kirkastettiin ja uudistettiin yhteistyössä 
Midpointedin kanssa.

”Harvoin tulee vastaan noin omistautuneita 
ihmisiä, joiden kanssa saa tehdä töitä”, sanoo 
projektin omistaja, kehitys- ja ICT-johtaja Juha-
Pekka Moisio.
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Intranet-projektin
vaiheet
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Miten intranet-projekti yleensä etenee?

Projektin taustat, 
tarpeet, projektin
käynnistäminen

sisäiseti

Uuden intranetin 
suunnittelu

itsenäisesti tai 
kumppanin kanssa

Tekninen toteutus, 
joka voi jatkua yhtä

aikaa
sisällöntuotannon

kanssa

Tärkein vaihe 
sisäisen resursoinnin

kannalta. Intranet 
tarvitsee

kiinnostavaa sisältöä

Intranetin 
lanseeraus, 
aktiivinen

lanseerausviestintä, 
loppukäyttäjien 

tukeminen

Esiselvitys

Suunnittelu

Sisällöntuottajien 
kouluttaminen ja 
sisällöntuotanto

Toteutus Lanseeraus

Muutosjohtaminen
ja projektinhallinta



10 vinkkiä intranet-
projektin
alkumetreille

k



1. Hahmota intranet-projektin taustat ja vaiheet

Listaa ainakin seuraavia seikkoja:

• Syyt uusia intranet, tarpeet uudelle intralle

• Aikataulu ja organisaation muutosvalmius

• Työryhmän jäsenet

• Millaisia vaiheita projektilla on?

• Mitä voi tehdä omin voimin ja mihin tarvitaan 
kumppani?

• Valmistaudu vakuuttamaan kollegat ja johto intranetin 
uudistamisen tarpeesta.



2. Luo käsitys nykyisestä intranetistä

• Mikä on nykyintranetin tekniikka?

• Milloin se on tehty?

• Minkälaista sisältöä on – ja paljonko sitä on?

• Onko räätälöintejä tai erityistoiminnallisuuksia?

• Onko sisältökokonaisuuksilla vastuuhenkilöt?

• Onko intranetin ja eri sisältöjen käyttöasteesta tietoa –
mitä sisältöjä on käytetty ja mitä ei?

• Milloin viimeksi intranetin käyttäjiltä on kysytty 
palautetta? Millaista palautetta saatiin?

• Jos et itse tunne nykyintraanne, etsi henkilö, joka tuntee. 



3. Tee kysely nykytilan ja 
tarpeiden hahmottamisen avuksi

• Mitkä ovat suurimmat puutteet digityössä ja sisäisessä 
viestinnässä?

• Minkälaista tukea käyttäjät tarvitsevat?

• Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet uudelle intranetille?

• Mitä rutiineja ja prosesseja pitäisi helpottaa?

• Midpointedin ilmaisen digityökyselyn avulla voit 
hahmottaa lähtökohtanne varsin kätevästi.



4. Kokoa työryhmä ja etsi omistaja

• Yleensä etenkin intranetin suunnitteluvaiheessa on hyvä 
saada näkemyksiä eri puolilta organisaatiota

• Viestintä

• IT

• HR

• Kehitysorganisaatio

• Projektitoimisto

• Laadunhallinta

• Ydinliiketoiminta

• Etsi rinnallesi vähintään yksi kollega, joka puskee 
uudistusta eteenpäin kanssasi läpi projektin

• Projektin omistaja on projektiryhmän tärkein tuki –
toivottavasti löydät hyvän sellaisen. 



5. Varmista johdon tuki

1. Etsi projektille aktiivinen pääsponsori 
johtoryhmästä

2. Sitouta esimiehet

3. Hyödynnä sponsoreitasi läpi projektin



Tapa saada johdon tuki:  luo hyötylaskelma eli business case  

VUOSI 2

VUOSI 3

VUOSI 1

HUKKAA
450.000 €

20.000 €
+ aikaa

INTRANETIN  
KULUT = 

TAVOITE:

NOIN 
PUOLET

HUKASTA 
POIS

HYÖTY
=

N. 170.000 €

KUSTANNUKSET
JOS INTRANETIA EI 

TEHDÄ

100 henkinen yritys hukkaa aikaa…

X tuntia päivässä
XXX tuntia vuodessa, 

keskipalkalla Y

Tieto ei löydy, 
Tuplatyötä

Useita viestitapoja
→ Digityön kaaos

→ Aikahukkaa
→ Palkkahukkaa, 

→ Laskuttamattomia 
tunteja

→ Myynnin laskua



6. Hahmota SharePointin 
lisäksi 365 -työkalupakki

• Älä hämmenny Teamsin ja SharePoint-
intranetin toimintojen 
samankaltaisuudesta ja toisaalta 
erilaisuudesta. 

• Intranetisi hyötyy myös muista M365-
työkaluista

Valmistaudu hyödyntämään ainakin seuraavia:

• Forms jolla keräät tietoa ja jolla teet kyselyitä,

• Power Automate joka tekee puolestanne 
erilaisia rutiineja ja automaatiota,

• Lists jolla paitsi keräät tietoa mutta myös 
mallinnat prosesseja sekä esim.

POWER  AUTOMATE

TEAMS

SHAREPOINT

FORMS

YAMMER

Työnkulut, tiedon liikuttelu

Digityö

Sisältö

Kyselyt

Ilmoitustaulu tai 
syvällinen 
keskustelu



7. Uusi aikakausi odottaa sisällöntuottajia ja loppukäyttäjiä

GSM Älypuhelin 2022Vs.

• Luontevaa editointia

• Mobiilitoimintoja

• Käytettävyyttä  

• Automaatiota

• Vakiona paljon herkkuja

INTRANET JOKA 

VALMISTUI 2015

INTRANET JOKA 

VALMISTUU 2022
vs



8. Visioi, vaadi ja määrittele

Visio = jotain joka innostaa, jota halutaan saavuttaa

POIS 
MANUAALISISTA

OHJEISTA

TUETAAN 
TYÖNTEKIJÄÄ ERI 

TILANTEISSA

PROJEKTIEN 
LAADUNHALLINTA 

PARANEE

TIETO 
SAAVUTETAAN ERI 

LAITTEILLA



8. Visioi, vaadi ja määrittele

📌 Vaatimukset ovat astetta järeämpiä, sekä intranet-
projektia että -lopputulosta kuvailevia tekstejä.

Intranetin vaatimukset saattavat olla vaikkapa 
seuraavanlaisia

• intranetin pitää toimia tietyllä tai usealla kielellä

• … pitää palvella sekä toimisto- että tuotannon väkeä

• … sisältörakenne ei saa olla organisaatioperusteinen vaan 
työtilanteen muokainen

• intranet pitää suunnitella tukemaan mobiilikäyttöä

• intranetin pitää toimia yhteen kolmannen osapuolen 
järjestelmän X kanssa

• intranetin tulee kerätä yhteen tiettyjä sisältövirtoja, 
kuten asiakaspalautetta, kaluston käyttöastetta, 
toimipaikkakohtaisia tehtäväluetteloita

1.  Kerää vaatimuksia

2.  Priorisoi niitä

Tärkeät                                  Ei niin tärkeät                                      



8. Visioi, vaadi ja määrittele

📌Määrittely menee vielä astetta pidemmälle. 
→ miten asioiden pitää tarkalleen toimia.

Tehdään usein avustettuna, erillinen määrittelijä

• Etusivun painikkeiden järjesty on seuraava

• Esihenkilöiden tehtävien tilanne kuvaillaan 

• 12 eri liiketoiminta-alueen luvuilla

• Lukujen pitää päivittyä joka avaamisella

• …

• Uuden työntekijän sisääntulossa tieto liikkuu 
seuraavilla työnkuluilla



9. Tee intranetista rutiinien koti

REKRYTOINTI JA PEREHDYTYS
Selkärankaa, ajansäästöä näille usein 
toistuville prosesSeille

OHJEPANKKI 
Mitä jos yhteiset materiaalit, ohjeet ja 
kuvaukset löytyis usealla eri tavalla?

UUDEN TYÖNTEKIJÄN SISÄÄNTULO
Auta esimiestä, IT:tä ja HR:ää. 
Käyttöoikeudet järjestelmät kuntoon.

TYÖMÄÄRÄYKSET
Nakki viuhuu.  Hallitse tehtäviä 
toimistossa ja kenttätyössä. 

SOPIMUSPANKKI
Löydä, hallitse ja tule muistutetuksi. Elämä 
sopimusten kanssa saa olla helpompaa. 

VAARAHAVAINNOT
Kerää läheltä-piti tapaukset ja puutteet ennen 
kuin mitään sattuu. Paranna työturvallisuutta. 

1. Tutki mitkä rutiinit hoituvat nyt 
sähköposti ja/tai excelillä, pyhällä 

hengellä

2.  Löydä ja sitouta 
prosesseille omistaja

3. Suunnittele paremmat prosessit

4. Toteuta valmiiden mallien avulla 
M 365:ssa 

5.  Voimista muutosta



10. Luo vastuukartta ja hallintamalli

• Kuka vastaa 
• mistäkin sisältöalueesta

• Palautteen lukemisesta

• Parannusehdotusten arvioinnista

• Uusista toiminnallisuuksista

• Koulutuksista

• …

• Käytännön vinkkejä

• Sisällön tuottajan apusivu

• Kuka omistaa mitkäkin sisällöt

• Milloin viimeksi päivitetty

• Digityön foorumi tai pilvitoimisto
intranetin ja Teams-työtapojen taustalle

• Iso kuva organisaation työtavoista

• Vastuu kuuntelusta ja kehityksestä

• Koulutusten organisoija

• Muutosviestintää 

• Jnee



Millaista intranet-
apua Midpointed 
tarjoaa?



Tukemme eri vaiheisiin

Henkilöstökysely

• Teetätä kysely
nykyintran käyttäjille

• Hinta 0 eur ! 

Intranet-tarpeiden
esiselvitys

• Haastellaan omistajia
ja tukitoimintojen
vastaavia. 
Valmistaudutaan
intranet-projektiin.

Intranetin konseptointi

• Suunnitellaan 3-6 
työpajan aikana 
tarpeisiinne sopiva 
intranet.

• Lopputuloksena 
intranetin 
ratkaisukuvaus ja 
toteutussuunnitelma.

Intranetin toteutus

• Let’s do it !
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Seuraavat webinaarit

Näin sujuvoitat rutiineja Microsoft 365:n hyödyt

HR:lle

Pääkäyttäjille sopiva teknisempi webinaari.  
Käytämme mm. Lists-työkalua koko
organisaatiolle sopiviin prosesseihin

Tiistaina 4.10.2022Tiistaina 6.9.2022



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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