
 
 
 

Projektin matkassa - JYK:n sivustouudistuksen 
käänteitä

Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjät ovat saaneet uudistetut kotisivut 
syyslukukauden alkaessa 2002. Tämä on kirjaston toinen sivustouudistus. Kirjaston 
ensimmäiset vuonna 1994 valmistuneet sivut korvattiin uusilla sivuilla 1997. Sivujen 
sisältöjen määrän kasvu ja monimuotoistuminen kasvattivat jälleen tarvetta 
uusimisille vuosituhannen vaihtuessa. Tarvittiin ratkaisua, joka olisi helpompi 
ylläpitää, ja jossa elektroniset aineistot, jotka tulivat laajempaan käyttöön juuri 
tuolloin, olisivat kätevämmin esillä. 

Toimin sivustouudistuksen vetäjänä. Seuraavaksi kuvaan hankkeen avainkohtia 
omasta näkökulmasta ja jälkiviisaudella höystettynä. Verkkomakasiinin toinen juttu 
"Jyväskylän yliopiston kirjaston kotisivut (versio 3.0)" esittelee uuden sivuston 
ominaisuuksia.

Työkalun valinta

Puolitoista vuotta sitten keväällä 2001 tehtiin projektissa ensimmäinen varsinainen 
kuokanisku. Samu Syyrakki testaili ja vertaili erilaisia ohjelmistoja, joiden pohjalle 
voitaisiin tehdä dynaaminen helposti ylläpidettävä www-ratkaisu. Syyrakin työ auttoi 
valinnassa: päädyttiin mysql- ja php-perustaiseen ratkaisuun. Se oli yleisesti 
käytössä muuallakin, se perustui ilmaisiin julkisohjelmistoihin ja toimi mainiosti 
Linux-ympäristössä. 

Tämän jälkeen atk-harjoittelijat Timo Riipinen ja Tuomas Solismaa astuivat mukaan 
hankkeeseen kolmeksi kuukaudeksi. He rakensivat antamieni määritysten pohjalta 
sivuston toiminnallista perusratkaisua. Sen kesän helteillä tehtiin pohjatyö 
tekstisivujen ja henkilötietojen ylläpitosysteemille sekä elektronisen aineiston 
tietokannalle, JYKelle. Riipinen ja Solismaa eivät tunteneet etukäteen paljoakaan 
php:tä ja mysql:ää, mutta ammattimiesten otteella he perehtyivät asiaan ja 
väänsivät halutunlaisen www-ratkaisun rungon. 

Tuli talvi ja muut kiireet työnsivät sivustoratkaisun taka-alalle. Kävin syksyllä  www-
päivittäjämme Raila Salmisen kanssa vakoilemassa eräässä esittelytilaisuudessa 
vastaavaa kaupallisen firman tuotetta, johonitse pyrimme. Näytti siltä, että oikeilla 
jäljillä oltiin omassa työssä. 

Ratkaisevat päätökset ulkoasusta ja toiminnallisuudesta

Kesäkuussa 2002 tehtiin seuraavat avainratkaisut: sivuston perustoimintoja 
tarkennettiin ja ulkoasu valittiin. 

Tätä ennen keväällä olin herätellyt projektin talviunesta valveille www-
toimituksessa. Kyselin myös vinkkejä ja kokemuksia kotimaisilta kirjastoalan 
postituslistoilta. Paljoakaan en palautetta saanut. Jaottelin vanhan sivuston 
materiaalia uuden sivuston perusjaon mukaan. Lähetin näin syntynyttä uuden 
sivuston rakennekaaviota talon väen kommentoitavaksi. Kiinnostus heräsi. 
Kommentteja sateli. Ideat poikivat uusia ideoita www-toimituksen palavereissa. Eri 
toten asiakaspalvelupäällikkö Riitta-Marja Kuusela ja tietopalvelun väki toivat 
mukaan uusia ajatuksia. 

Kirjaston johtoryhmässä sovittiin aikataulusta se oleellinen: sivuston on oltava 
valmis syksyllä lukuvuoden alkaessa. Keväällä suunniteltaisiin, kesällä tehtäisiin 
töitä. Verkkoasiantuntijamme Veli-Matti Häkkinen siirsi sivustoratkaisun pohjan 
testikoneelta lopulliselle paikalleen Linux-palvelimelle.

Pyynnöstä aloitin jatkuvan tiedottamisen hankkeen etenemisestä. Tein Intranetiin 
hankkeelle oman sivun, johon linkitin muistiot www-toimituksen ja JYKe-palvelua 
toteuttamaan perustetun työryhmän palavereista. 
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Kesäkuun alussa kirjastoon olivat tulleet uudet atk-harjoittelijat Maija Mustonen ja 
Elina Riipi. Heidän tehtävänään olisi hioa kolmen kuukauden aikana www-ratkaisu 
teknisesti valmiiksi ja viedä myös tekstejä uusille sivuille. Ulkoasua toteuttamaan oli 
valittu Timo Sirviö ja Marko Tanninen. Sivujen tietojen tarkistus ja uusien tekstien 
teko oli annettu kirjaston toimistoille. Työurakka ja kesälomien yhdistelmä herätti 
hieman närää. Ajattelin kuitenkin, että eiköhän homma hoidu. Entisessä sivustossa 
oli paljon tekstiä, joka olisi päivittämisen jälkeen suoraan vietävissä uuteen 
sivustoon. Lisäksi työvoimaa käytännön hommaan eli sivujen siirtoon uuteen 
systeemiin oli käytössä kesällä. 

Muutamassa www-toimituksen palaverissa luotiin lukkoon sivuston 
perustoiminnallisuus. Ulkoasu valittiin Timon ja Markon tekemistä vaihtoehdoista. 
Palaverit olivat intensiivisiä tapaamisia. Päätökset saatiin kuitenkin tehtyä. Itse 
kiristelin hieman hampaita. Olin hankkeessa kahdessa roolissa: hanketta piti vetää 
eteenpäin, täytyi tehdä päätöksiä ja toisaalta olin suunnitellut sivustoratkaisua jo 
päässäni aika pitkälle. Osa ideoistani jäi pois, toiset tulivat tilalle - tämä vähän 
kismitti - luonnollisestihan sitä omaansa hieman itsekkäästikin puolustaa. 
Jälkikäteen ajatellen tilanne oli kuitenkin hankkeen kannalta suotuisa: omat ideani 
olivat vastavoimana toisille ja pakottivat niitä jalostumaan. Kaikki valinnat oli 
perusteltava. Näin sivuston perushahmotelma syntyi yhteistyössä niin kuin pitikin.   

Palavereissa kehkeytynyt  ratkaisu näytti suurisuuntaiselta. Tulikohan tässä 
nielaistua liian iso pala? Riittävätkö aika ja rahkeet? Tein valitun ratkaisun pohjalta 
määrityksiä Elinalle ja Maijalle toteutettavaksi. Lähdin lomalle.

Palasin lomalta heinäkuun puolivälissä. Ensitöikseni menin selaimella katsomaan 
uuden sivuston työmaata. Uutta ulkoasua ja toimintoja jo paljon esillä. Marko, Timo, 
Elina ja Maija olivat tehneet suuremoista työtä. Maija oli toteuttanut vasemman 
marginaalin navigointisysteemin mainiolla, myös helposti ylläpidettävällä tavalla. 
Elina oli saanut muun muassa toivottua sykettä JYKe-palveluun. Myös 
informaatikkomme Anja Agander ja Mirja Laitinen sekä elektronisista lehdistä 
vastaava Marja-Leena Harjuniemi olivat antaumuksella edistäneet JYKen tekoa. Nyt 
allekirjoitin täysin kesäkuussa tehdyt kunnianhimoiset ratkaisut. 

Kohti julkistamista - työtä nopeammalla tahdilla

Hanke kääntyi vähitellen kohti loppusuoraa. Toiminnallisuutta ja yksityiskohtia 
hiottiin. Elokuun myötä yhä enemmän toimistojen väkeä palasi lomilta ja päivitettyjä 
tekstejä alettiin sommitella uusille sivuille. Käyttäjätestaus tehtiin pienimuotoisesti: 
mukana oli kolme harjoittelijaa ja talon uusi työntekijä. Palaute tuki ratkaisujamme. 

Eri toimistojen tuottamia tekstisisältöjä hiottiin ja liitettiin yhteen yhteisessä 
palaverissa.  Informaatikko Liisa Hughes teki ison urakan kääntäessään tekstejä 
englanniksi. 

Tekemättömiä töitä laitettiin kiireellisyysjärjestykseen. Asioita oli loppuvaiheessa 
priorisoitava - osa jäisi julkistamisen jälkeen hoidettavaksi. Näitä olivat muun 
muassa henkilökunnan sivuille tulevat valokuvat, ylläpitokoulutus ja vanhojen 
sivujen arkistointi. Myös osa sivuista on vielä vanhassa ulkoasussa.  Hyvän 
hankkeen merkki on, että se poikii jatkoideoita. Esimerkiksi kirjastomme intranet-
sivut voisi hyvinkin siirtää saman ratkaisun alle. 

Viimeisellä työviikolla ennen julkistamista valittiin www-toimituksen palaverissa 
etusivulle tulevat linkit ja pikalinkit. Sivuston taustavärin päättämiseen osallistui 
koko henkilökunta. Muistilappunani ollut tehtävä- ja tarkistuslista lyheni hyvää 
vauhtia. Sivusto alkoi olla julkistettavassa kunnossa. Kirjoittelin tiedotetekstejä. 
Maija ja Elina tekivät viimeistelyhommien ohessa järjestelmästä dokumentaatiota

Lähtisin matkaan toisenkin kerran

Sivustouudistus on ollut iso ja haastava projekti. Allekirjoittaneelle jäi siitä hyvä 
maku. Tärkein saatiin ajoissa valmiiksi ja laadullinen rima ylitettiin reilusti. 

Siunauksellisena asiana hankkeessa ovat olleet pätevät atk-harjoittelijat, ulkoasun 
toteuttajat ja talon henkilökunnan sitoutuminen työhön. Harjoittelijoiden kanssa on 
ollut helppo toimia. Sivuston teknistä kehitystyötä on voitu tehdä koko ajan 
läheisessä yhteydessä osaajien kanssa, jotka ovat olleet samassa talossa 
palkkalistoilla. Esimerkiksi palavereissa on voitu kehittää sivustoa lennossa, kun 
Maija tai Elina ovat tehneet muutoksia päätteellä suoraan koodiin. Jos palvelun teko 
olisi ostettu joltain firmalta, olisi asioiden hoito ollut kankeampaa.
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Kesän alussa ajattelin, että työ hoituu hyvin kolmessa linjassa rinnakkain, että sivun 
tekniikkaa, ulkoasua ja sisältöä voidaan uudistaa osin erillisinä toisistaan. Nyt 
ajattelen toisin. Sivujen sisältöjen kannalta oli tärkeää, että ihmiset näkivät 
minkälaiseen yhteyteen sivut tulevat. Myös sisällön, tekniikan ja ulkoasun 
kolmiyhteys on monesti niin kiinteä ettei näiden työlinjojen eriyttäminen täysin 
onnistu. Esimerkiksi pääryhmien otsikoiksi piti keksiä tietynpituiset tekstit. 
Selainohjelmien tekniikka aiheutti omat rajoituksensa ulkoasuun. 

Tietokantaan pohjautuvassa dynaamisessa sivustossa pitää tietojen esittämiseen 
luoda sääntöjä. Maailmaa pitää mallintaa säännönmukaisesti. Kuitenkin aina löytyy 
poikkeuksia ja niiden poikkeuksia, kun asioita halutaan esittää määrämuotoisesti. Ne 
pitää uittaa ratkaisuun luontevasti. Niiden mukaan meneminen tuhoaa sivuston 
ylläpidon helppoutta ja jatkokehittelyn mahdollisuuksia.

Joustavuus projektin vaiheissa osoittautui tärkeäksi. Tietty itsepäisyys päämäärän 
suhteen pitää toki olla, mutta  ongelmatilanteissa pitää osata luovia Esimerkiksi 
JYKe-palveluun oli tarkoitus laittaa aluksi viitteitä Excel-taulukoiden kautta, koska 
tietokanta ei ollut vielä täysin valmis. Taulukoiden kanssa pelaaminen osoittautui 
kuitenkin hankalaksi. Nopealla päätöksellä siirryttiin www-lomakkeiden käyttöön ja 
homma jatkui.

Kiire hiosti hieman loppuvaiheessa. Toisaalta olen huomannut, että hoppuinen 
loppuvaihe on projektissa usein hyödyllinen. Kun asiat ovat kiireen vuoksi koko ajan 
mielessä, kokonaisuus pysyy parhaiten hallinnassa. Mrs. Deadline on monesti myös 
se paras muusa.

Lisätietoa: 

Risto Heikkinen 
Kehityspäällikkö  
 
p. 014 260 3472
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