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Koulutuksen tarkoitus 
Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät minkälaisiin sisältöihin ja käyttötarkoituksiin wikiä 
voi käyttää ja miten se tehdään. 
 
ddd 
 
 
 
 
 
Yhteistyösivut 
 

Läpikäytäviä asioita voivat olla mm. 
wikitilan luominen, sivujen ja alisivujen luominen, sisällön lisääminen, käyttäjien lisääminen ja 
poistaminen, sivukohtaiset rajoitukset (restrict), Wikin sivunnimen ja alasivujen nimien 
muokkaaminen, kehittyneempi ulkoasun muokkaaminen, visualisointi jne. 
 
 

Muokatut sivut / kotisivut 

Tapahtumat ja konfrenssit 

Presenter
Presentation Notes
Teemulta linjaus että tehdäänkö noita asiakkuuspäälliköitä tukevia materiaaleja ja palvelukuvauksia nyt?



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Wiki tila / Tila Yhden tai useamman wikisivun kokoelma jolla on omat asetuksensa ja oma ylläpitäjänsä (Space 
Administrator). Kaikki wikisivut kuuluvat johonkin wikitilaan. 
 
Jokaisella tilalla on omat sivunsa, blogi, RSS-syöte sekä kommentointimahdollisuus. 

Wiki sivu / Sivu Yksittäinen sivu wiki tilassa. Sivulla voi olla myös alasivuja (joilla voi olla alasivuja jne.) 

Dashboard Aalto Wikin etusivu. 

Aalto-yliopiston wikit toimivat Atlassianin valmistamalla Confluence ohjelmistolla 
www.atlassian.com/confluence  

AaltoWikin oma ohjeistus löytyy osoitteesta :  
https://wiki.aalto.fi/display/neuvonta/Home 
 

AaltoWiki on yhteistyöalusta jossa useat ihmiset voivat täydentää samaa tietokokonaisuutta 

http://www.atlassian.com/confluence
https://wiki.aalto.fi/display/neuvonta/Home


Perustaidot 
 
Tilan luominen 
Sivun luominen 
Alasivun luominen 
Sisällön lisääminen ja muokkaaminen 
Tilan käyttöoikeudet 
Aallon ulkopuoliset käyttäjätunnukset 



Wikitilan luonti 

 
Wiki tila luodaan AaltoWikin etusivulta  
(Dashboard), Add Space napista 

 

Kaikki Wikin sisältö on jaettu wiki tiloihin  
ja niissä oleviin wiki sivuihin.  
 
Wiki tilassa voi olla useita wiki sivuja,  
joilla voi olla useita alasivuja. 

Wikitiloja on yksityisiä ja 
julkisia.  
 
Yksityinen wikitila näkyy vain 
käyttäjälle itselleen, 
julkisen tilan näkyvyyttä ja 
oikeuksia voi muokata  



Tilan nimi (tätä voi muuttaa myöhemmin) 

Tilan avain (tätä EI voi muuttaa myöhemmin) 
Tilan avain muodostaa web-osoitteen 

Julkinen vai yksityinen tila? 



 Sivun luonti ja muokkaus 

Uusi sivu luodaan Add valikosta 
Page, tai näppäimällä c.  

Sivua editoidaan 
napsauttamalla Edit –nappia 
Tai näppäimellä e.  

Add –valikon kautta 
voidaan luoda myös  
uusi Blogi –kirjoitus, 
Gliffy –kaavio, 
kommentti tai liittää 
tilaan liitetiedosto.  

Alasivuksi kutsutaan sivua joka 
luodaan joka luodaan hierarkisesti 
toisen sivun alle. Kaikki uudet sivut 
ovat automaattisesti sen sivun 
alasivuja josta ne on luotu.  
 
Sivujen hierarkiaa voi muuttaa tilan 
hallinnan kautta myöhemminkin. 



Sisältö 

Muotoiltua tekstiä  
(lihavointi, kursivointi,  
keskitykset, otsikkotyylit jne.) 
 

Kuvia, upotettuina tai 
liitteinä 
 

Office tiedostoja, 
upotettuina tai 
liitteinä 
 

 

Videoita 
upotettuina, liitteinä 
tai suoraan 
Youtubesta 

Tehtäviä (tasks) ja 
niiden seuraamista 
ja jakamista 

Lisäosia joilla voidaan  
toteuttaa monimutkaisiakin 
asioita 



Tilan hallinta 

Kaikki tilan hallintaan liittyvä : Browse -> Space Admin 



Tilan oikeuksien hallinta 

Tilan 
hallinta-
valikko 

Ryhmät joilla on oikeuksia tilaan 

Yksittäiset käyttäjät joilla oikeuksia 
tilaan 

Anonyymien käyttäjien oikeudet 
tilaan 



Tilan oikeuksien perusteet 

Mikäli sinulla on sekä laajalle että rajatulle yleisölle 
tarkoitettua sisältöä : 

– Anna työtilalle sellaiset oikeudet että laaja yleisö pääsee tilaan 
– Rajaa sellaiset sivut pienemmälle yleisölle joilla sisältö ei saa 

näkyä laajalti. 
 

ÄLÄ anna Anonyymeille käyttäjille oikeuksia kuin 
sivujen katsomiseen.  
 Anonyymi käyttäjä voi olla kuka tahansa verkossa surffaava. 



Aallon ulkopuolisten käyttäjien 
tunnukset 
• Wikiin voi kutsua myös Aallon ulkopuolisia käyttäjiä 

Tunnukset tehdään wikin  
sign-up toiminnon kautta  
 

Ulkopuoliset käyttäjät eivät 
automaattisesti saa oikeuksia 
haluttuun tilaan, vaan heille 
pitää antaa oikeudet tilan hal- 
linnan kautta. 



Kehittynyt käyttö 
 
Sivun käyttöoikeudet 
Tilakohtaiset ryhmät käyttöoikeuksille 
Makrot ja pluginit 
Tilan ulkoasun muuttaminen 
Teemat 
Sivuhistoria 



Sivun käyttöoikeudet 
Sivulla voi olla eri käyttöoikeudet kuin tilalla 

Sivukohtaiset rajoituksien 
hallinta löytyy Tools  
valikosta linkillä Restrictions 

Sivun katselu ja muokkausoikeuksia 
voi rajata.  



Tilakohtaiset ryhmät 
Useiden käyttäjien pääsyä tilaan kannattaa hallita ryhmällä 

Browse -> 
Manage Users/Groups 

Lisää tilakohtainen ryhmä 

Valitse luotu ryhmä ja  
liitä siihen käyttäjiä.  



Makrot ja pluginit 
Perustoiminnallisuuksien lisäksi wikissä on paljon kehittyneitä 
ominaisuuksia. Näitä hyödynnetään makroilla. 

Makroja voi liittää sivuun  
muokkaus tilassa Insert  
valikosta tai autofill- 
toiminnon  avulla 

Pluginit ovat liitännäisohjelmia  
jotka yuottavat käyttäjille näky- 
vät macro – toiminnallisuudet 



Kokeile macroja wikin hiekkalaatikolla! 



Tilan ulkoasun muuttaminen 
Tilan ulkoasuun voi vaikuttaa.. 

Sisällöllä 
tekstityylit, keskitykset 
sivupohja, makrot, 
kuvat ja videot yms. 

CSS-tyyleillä 

Teemoilla 



Wiki inranet theme  

Aalto – teema jossa valmiiksi luotuja  
toiminnallisuuksia kuten: 
 
• Muokatava tilakohtainen tiputusvalikko 
• Tilan nimipalkki (muokattava teksti) 
• Footer elementti 
• Puurakenteinen sisällysluettelo 
• Kommenttien, liitetiedostojen ja 
• labeleiden piilottaminen 

Browse -> Space Admin -> Themes -> 
Wiki Intranet Theme 



Sivuhistoria 

Sivun versiohistoria jossa versioita voi vertailla toisiinsa sekä palauttaa  
käyttöön aiemman version 
 
Tools -> Page history 
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