
Käyttökuvaus
versio 1.5 / 9.11.2016

Sivut sujuvasti nettiin – www.sujuu.fi



Kirjautuminen

Kirjautumisosoite on aina muotoa:
www.omatunnus.fi/admin

1. Kirjoita kenttiin käyttäjätunnus 
ja salasana

2. Napsauta Kirjaudu-painiketta
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Ylläpitonäkymä kirjautumisen jälkeen

Sininen työkalupalkki näkyy sivuston 
yläpuolella: 

Sivuston muokkaus, Sivustokartta, 
Kävijätilastot, Ylläpitotunnukset, Intra-
tunnukset

Muokkaa sivua, Vaihda sivupohja, Siirrä 
sivu, Poista sivu ja Luo alasivu

Auki olevan sivun kävijätilasto
Alasivun linkin siirto valikossa

Päätasot/päälinkit (ensimmäisen tason linkit 
valikossa)

Alatasot/alalinkit (valikossa näkyvä otsikko)
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Käytön periaatteet

Päivitys:
1. Mene sivulle, jota haluat päivittää
2. Napsauta Muokkaa sivua –

painiketta ja tee muokkaukset
3. Tallenna ruudun alalaidassa 

Tallenna sivu -painikkeesta

Alasivun teko:
1. Mene sivulle, jolle haluat tehdä 

alasivun
2. Napsauta Luo alasivu –painiketta ja 

valitse jokin sivupohjista
3. Kirjoita otsikko, kirjoita tai liitä tekstit, 

kuvat, liitteet
4. Tallenna ruudun alalaidan Tallenna 

sivu -painikkeesta
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Työkalupalkki
Muokkaa sivua: avaa näkyvän sivun muokkaustilaan. Samalla ruudun 
alalaitaan ilmestyy tallennuspalkki.
Vaihda sivupohja: vaihtaa sivupohjan toiseksi, esimerkiksi perussivusta 
kokoomasivuksi.
Siirrä sivu: siirtää sivun alasivuineen jonkin toisen sivun alle.
Poista sivu: poistaa näkyvän sivun. Kysyy ensin varmistuksen.
Luo alasivu: avaa sivupohjavalikoiman, josta valitaan yksi sivupohja uuden 
sivun lähtökohdaksi.
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Sivun muokkaus
Sivun otsikko (näkyy myös valikossa 
linkkinä)
Valikossa näkyvä linkki, jos siihen halutaan 
otsikkoa lyhyempi teksti
RSS-syötteen hallinta (kts. sivu 22)

Ingressiteksti (johdanto)
Erillinen teksti nostoihin ja kokoomasivulle, 
jos halutaan
Kuvien ja kuvatekstien lisäys (kts. sivu 13) 

Leipätekstin syöttö ja muokkaus

Liitetiedostojen ja –tekstien lisäys (kts. sivu 14) 

Nostojen hallinta (kts. sivu 21)

Tallennus ja julkaisuaikojen muokkaus (kts. 
sivu 15-17)

Lisäasetukset (kts. sivu 18)
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7Tekstieditori
Painikkeet vasemmalta lukien

1. rivi:
• Suurenna (avaa editorin kokoruudulle)
• Muotoilu (normaali tai otsikko)
• Korostettu tausta valitulle tekstille
• Lihavointi, kursivointi, alleviivattu teksti
• Ala- ja yläindeksi
• Tekstin tasaus: vasen, keskitetty, oikea
• Kappaleen sisennys ja palautus

2. rivi:
• Linkki, linkin poisto ja ankkurilinkki
• Lisää taulukko, numeroitu lista, lista
• Vaakasuuntainen murtoviiva, lisää 

erikoismerkki
• Leikkaa, kopioi, liitä
• Kumoa, tee uudelleen
• Valitse kaikki, poista muotoilu

3. rivi:
• Näytä HTML-elementit, 

HTML-koodinäkymä

Alalaita kertoo, minkä elementin kohdalla kursori on
Voit tarttua oikeaan alakulmaan ja vetää kenttää isommaksi



8Taulukon teko

Napsauta editorista taulukonteko 
painiketta

Kirjoita rivien ja sarakkeiden määrä

Leveyden voi määrittää pikseleinä tai 
prosentteina.

Otsikko näkyy tekstinä taulukon 
yläpuolella.

Yhteenveto näkyy vain kooditasolla 
semanttisena tietona esimerkiksi 
hakukoneita varten.

Napsauta OK tai Peruuta.

Taulukkoa voi muuttaa vielä 
jälkikäteenkin.
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Napsauta ensin taulun sisällä hiiren 
vasemmalla painikkeella, jolloin 
taulukko merkitään valituksi

Napsauta tämän jälkeen oikealla 
painikkeella ja valitse toiminto

Taulukon muokkaus
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Valitse maalaamalla teksti, josta haluat 
tehdä linkin

Napsauta editorin linkkikuvaketta

Valitse linkkityyppi: osoite, sivuston 
sisäinen linkki, ankkuri tässä sivussa tai 
sähköposti (Linkitys sivuston sisällä: katso seuraava 
sivu)

Kirjoita linkitettävän sivun osoite. Voit 
myös kopioida sen kohdesivun 
osoitekentästä ja liittää tähän sellaisenaan

Jos osoitealku on muu kuin tavallinen http:// -
protokolla, tee lisävalinta protokolla-valikosta 
(tarvitaan harvoin)

Ruksilla voi valita linkin avautumaan 
uuteen selainikkunaan

Napsauta lopuksi OK

Linkin lisäys tekstiin
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Valitse Linkkityyppi –valikosta 
Sivuston sisäinen linkki

Sivustokartta avautuu

Valitse sivu, johon haluat tehdä 
linkin

Napsauta lopuksi OK

Sivuston sisäinen linkki
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Saat muotoilu- ja 
linkintekopainikkeet näkyviin oikean 
yläkulman pikkunuolesta

Voit myös vetää tekstikenttiä 
korkeammaksi oikeasta alakulmasta

Lisätekstikenttä
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Napsauta kuvapaikkaa sivupohjassa
Kuvatyökalu avautuu.

• Selaa haluamasi kuva koneeltasi 
Browse/Selaa -napista

• Tämän jälkeen näkyy pienoiskuva
• Voit poistaa tai vaihtaa nykyisen kuvan 

samalla tavoin

Kuvan lisäominaisuudet:
• Isompi katselukuva, joka avautuu sivulla 

olevaa kuvaa napsauttamalla.
• Käyttäjä voi ladata myös täysikokoisen 

alkuperäiskuvan esimerkiksi lehdistön 
käyttöön.

• Erillinen kuvateksti isompaan 
katselukuvaan

• Kuva toimii linkkinä toiselle 
www-sivulle

Kuvien lisäys



Liitteet lisätään kuten kuvatkin. Liitepaikan 
napsautus avaa liitetiedostotyökalun

• Etsi haluamasi liite koneeltasi 
napsauttamalla Browse/Selaa -painiketta.

• Valitse oikea liite ja napsauta Open/Avaa –
painiketta

• Sulje ikkuna napsauttamalla mustaa raksia
tai mitä tahansa kohtaa tummennetussa 
taustassa

• Kirjoita liitetiedoston sisältöä kuvaava 
teksti. Sekä liitteen ikoni että tämä teksti 
muodostuvat tallennettaessa linkiksi 
liitteeseen.

Olemassa olevan liitteen muokkaus
• Napsauta liitettä muokkaustilassa.
• Voit joko vaihtaa liitteen tai poistaa sen 

kokonaan.
• Liitteiden keskinäistä järjestystä voi 

muuttaa raahaamalla liiteikonia hiiren 
vasen nappi pohjassa toisen liiteikonin 
päälle

Liitteiden lisäys 14



Sivulle tehdyt muutokset tallentuvat vasta 
sen jälkeen, kun painat Tallenna sivu –
painiketta ruudun pohjalla

Näytä lisäasetukset –linkki nostaa 
julkaisuasetukset näkyviin

Tallennus 15



Julkaisuasetukset löytyvät muokkaustilassa 
ruudun alalaidasta

Voit määritellä sivulle julkaisu-, arkistointi- ja 
poistumisajat. Oletuksena sivu julkaistaan heti.

• Julkaistaan: sivu tulee näkyviin
• Arkistoidaan: sivu poistuu verkosta, mutta 

tallentuu järjestelmään ja näkyy 
päivitystyökalun Sivustokartassa

• Poistetaan: sivu häviää kokonaan

Muuta-painike avaa kalenterin, jossa voi 
muuttaa aikoja

Tallenna sivu –painike asettaa muutokset 
voimaan

Julkaistu sivu näkyy valikossa normaalisti. 
Julkaisemattomiin ja arkistoituihin sivuihin 
pääset käsiksi työkalupalkin Sivustokartta –
välilehdestä (kts. sivu 29).

Julkaisuasetukset 16
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Kalenteri
Valitse kohdekuukausi nuolilla selaamalla. 
Valitse haluamasi päivä napsauttamalla 
sitä hiirellä. Kellonajan voit määrittää 
pudotusvalikoista päivämäärän valinnan 
jälkeen.

Asettamasi päivä näkyy kentässä, ja voit 
muokata sitä valitsemalla uuden päivän ja 
kellonajan

Voit myös tyhjentää asetetun ajan

Kun olet tehnyt muutokset, Hyväksy aika 
(tai peru muutokset)

Värikoodit kertovat sivun tilan.

Julkaisuaika



18Julkaisun lisäasetukset: intraryhmät

Napsauta Näytä lisäasetukset linkkiä
Jos sivustolla on käytössä useisiin ryhmiin jaettu 
intranet, ryhmät näkyvät tässä
Valitsemalla ryhmän estät kaiken indeksoinnin 
hakukoneisiin
Voit myös estää halutessasi tavallisen julkisen sivun 
indeksoinnin hakukoneisiin, esimerkiksi Googleen
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Mene sivulle, jolle haluat luoda 
alasivun

Napsauta Luo alasivu –painiketta

Valitse sopiva sivupohja

Sivupohja avautuu muokkaustilaan, 
jossa päivität sen normaaliin tapaan. 
Muista kirjoittaa otsikko.

Tallenna sivu

Sivupohjien määrä ja tyypit 
räätälöidään asiakaskohtaisesti

Alasivujen luominen



Alasivun siirtäminen valikossa

Mene ensin sille sivulle, jota haluat 
siirtää valikossa

Siirrä sivu nuolipainikkeilla haluttuun 
kohtaan valikossa

Jos haluat siirtää sivun (alasivuineen) 
kokonaan toisen sivun alle, käytä Siirrä 
sivu –painiketta
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Voit poimia ajankohtaisia sivuja nostolistaan 
esimerkiksi etusivulle

Napsauta Muokkaa nostoja –painiketta

Valitse nostettava sivu sivukartasta

Sivun nimi ilmestyy listaan

Voit muuttaa nostojen järjestystä tarttumalla 
vihreään nuoleen ja raahaamalla nosto 
hiiren vasen nappi pohjassa uuteen kohtaan

Voit myös poistaa valittuja nostoja yksitellen 
punaisesta raksista: tämä ei hävitä sivua, 
poistaa vain noston

Sulje Nostot-ikkuna napsauttamalla mitä 
tahansa kohtaa tummennetussa taustassa tai 
mustaa raksia.

Tallenna sivu

Nostojen hallinta 21



RSS-syötteen asetukset

RSS-syötteen avulla saat sivustollesi 
automaattisesti toiselta sivustolta tulevaa 
sisältöä, esimerkiksi linkit Kotimaa24-
palvelun uusimpiin blogeihin

www-sivustot mainostavat usein syötettä 
RSS-ikonin avulla ja tarjoavat URL-osoitteen

Napsauta RSS-syötteen asetukset –painiketta

Kirjoita RSS-syötteen URL 

Kirjoita otsikko syötelaatikolle

Kirjoita otsikoiden määrä listauksessa 

Sulje työkaluikkuna napsauttamalla mitä 
tahansa kohtaa tummennetussa taustassa tai 
mustaa raksia

Tallenna sivu
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Kokoomasivu kerää omista alasivuistaan 
otsikot ja ingressitekstit/tai erillisen 
nostotekstin

Otsikosta muodostuu linkki alasivuun

Luo alasivu – kokoomasivu

Muokkaa ja tallenna sivu

Sivupohjaa voi käyttää esimerkiksi 
keräämään kirjoitetut blogit tai jonkin 
toimintamuodon pääsivuna

Kokoomasivu 23



Voit muuttaa kuvagallerian kuvien 
järjestystä 

Paina Muokkaa sivua –painiketta

Voit raahata kuvia uuteen paikkaan hiiren 
vasen nappi pohjassa

Otsikkolapun taustaväri muuttuu vihreäksi 
kohdassa, johon kuvaa ollaan 
pudottamassa

Kuvat ja kuvatekstit vaihtavat keskenään 
paikkaa kun lasket irti hiiren napista

Liitteiden siirto käy samalla tavoin

Tallenna sivu

Kuvien ja liitteiden järjestyksen muuttaminen 24



Sivupohjakohtainen toiminto

Gallup-toiminnolla voit luoda 
leikkimielisen äänestyksen sivullesi

Luo alasivu – gallupsivu

Napsauta Äänestys-painiketta

Kirjoita otsikkokysymys ja mahdollinen 
alustus

Valitse kyselyn tyyppi

Kirjoita vaihtoehdot

Sulje ja tallenna sivu

Äänestys / Gallup 25



Sivupohjakohtainen toiminto

Luo sivulle listan, jossa tapahtuma poistuu 
automaattisesti listalta päättymisajankohdan 
jälkeen

Luo alasivu – tapahtumakalenteri

Napsauta Tapahtumakalenteri –painiketta

Aseta ajat kalenterikuvakkeesta.

Kuukausia voi selata pikkukalenterin nuolilla

Kirjoita kuvaus

Voit tehdä linkin sivuun, jossa kerrotaan asiasta 
enemmän

Hyväksy tapahtuma

Sulje ja tallenna sivu

Tapahtumakalenteri 26



Sivupohjakohtainen toiminto

Voit käyttää tätä myös artikkelien 
kommentointiin esimerkiksi 
blogikirjoituksissa

Luo alasivu – keskustelusivu

Valitse keskustelun tyyppi

Valitse keskustelun valvontatapa, esi- tai 
jälkimoderointi

Valitse vanhojen viestin arkistointiaika ja 
uusien viestien korostusaika. Mitä 
vilkkaammin keskusteluja käydään, sitä 
lyhyempiä asetuksia voi käyttää

Sulje ja tallenna sivu

Keskustelu-alue 27



Luo alasivu – lomakesivu

Kirjoita sähköpostiosoite, johon lomakkeen 
tiedot lähetetään. Erota useampi osoite pilkulla 
ilman välilyöntiä

Voit muokata kuittaus- tai kiitostekstin editorissa

Voit rajoittaa ilmoittautujien määrää ja muokata 
ilmoitustekstiä

Paina muokkaa lomaketta –painiketta niin pääset 
tekemään tai muokkaamaan lomaketta

Ilmottautumiset tallennetaan myös Excel-
tiedostoon, jonka ylläpitäjä voi ladata itselleen 
esimerkiksi tulostusta tai jatkokäyttöä varten

Lomakkeen teko 28



Voit valita valmiin lomakepohjan 
napsauttamalla lomakepohjat 
painikkeesta ja valita haluamasi 
lomakkeen listauksesta

Lomaketta voi muokata kenttiä lisäämällä 
ja/tai poistamalla, voit myös määrittää 
kentän pakolliseksi

Muokkaa – siirrä – poista painikkeet 
kenttien vieressä

Voit myös tallentaa luomasi lomakkeen 
omaksi pohjaksi myöhempää käyttöä 
varten

Sulje lomake-editori oikean yläkulman 
raksista ja tallenna sivu.

Lomakkeen teko 2. 29
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Sivustokartta näyttää 
ylläpitäjälle kaikki sivut, myös 
julkaisua odottavat ja 
arkistoidut sivut

Korosta tuoreet muokkaukset -
värikoodaa listan muokkausajat

Arkistoitua sivua pääsee 
muokkaamaan vain täältä 
käsin: napsauta sivun otsikkoa

Arkistoidun sivun voi ottaa 
uudelleen käyttöön tekemällä 
tarpeelliset muutokset ja 
muuttamalla sen 
julkaisuasetukset

Sivustokartta
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Sujuu tallentaa ylläpitäjän käyttöön tietoa 
sivuston kävijöistä:
1. Sivulataukset
2. Kävijöiden määrän
3. Päivittäiset kävijämäärät valitun aikavälin 

mukaan
4. Kävijät viikonpäivän mukaan
5. Sivulataukset/käynti
6. Käyntien kestot
7. Käytetyt selaimet
8. Linkitykset sivuille
9. Linkitykset hakukoneista: mitä hakusanaa 

käyttäessään kävijät ovat tulleet 
esimerkiksi Googlen hakutulossivulta

Kävijätilastointi
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Ylläpitotunnukset ovat sivuston 
päivittäjille tehtäviä tunnuksia

Voit luoda uusia tai poistaa vanhoja 
tarpeen mukaan

Pääkäyttäjä pystyy jakamaan 
päivitysoikeuksia yksittäisen sivun 
tarkkuudella

Rajoitettu tunnus saa päivittää myös 
oman sivunsa alle tekemiään 
alasivuja

Pääkäyttäjä voi muokata tunnusten 
oikeuksia myöhemminkin

Ylläpitotunnukset



33Ylläpitotunnuksen muokkaus

Valitse tunnus ja napsauta sen 
jälkeen Muokkaa valittua tunnusta 
–painiketta

Ylläpito-oikeudet sivukartasta voit 
valita sivut, joita tunnus saa 
päivittää, sekä muita oikeuksia 
kuten Intranet-tunnusten 
hallinnointi

Voit myös myöntää tälle käyttäjälle 
intran lukuoikeuksia

Tallenna muutokset

Luo uusi tunnus näyttää saman 
näkymän
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Luo uusi tunnus –painike

Täytä intranetin käyttäjän tiedot ja
valitse Lukuoikeudet-kohdasta ryhmä, 
johon käyttäjä kuuluu

Tallenna muutokset

Kun käyttäjä tulee julkiselta sivustolta 
intranet-osioon, hän joutuu 
kirjoittamaan käyttäjätunnukset ja 
salasanan ennen kuin pääsee 
näkemään sisältöä

Ryhmät luodaan sovitun mallin 
mukaan sivuston perustamisen 
yhteydessä tai jälkikäteen Kotimaa-
yhtiöiden Verkkopalvelujen toimesta

Intratunnukset
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Siirrä sivu –toiminnolla voit siirtää 
kokonaisen sivun (alasivuineen) 
jonkin toisen sivun alle. Tämä voi olla 
tarpeen esimerkiksi organisaation 
rakenteen tai toimintamallien 
muuttuessa.

Napsauta Siirrä sivu –painiketta

Valitse alle listatusta sivukartasta 
sivu, jonka alle siirrät sivun ja sen 
mahdolliset alasivut

Siirrä sivu -toiminto
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Napsauta työkalupalkin Kirjaudu ulos –
linkkiä

Näin sinun jälkeesi samalle koneelle 
tuleva ei pääse ylläpitotilaan ilman 
oikeita tunnuksia

Lopetus



Kiitos!

Voit itse kokeilla Sujuu-julkaisujärjestelmän käyttöä
osoitteessa: demo.sujuu.fi

Aste Helsinki
www.astehelsinki.fi
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