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Kehityksen ja suunnittelun lähtökohdat

• Osana ”Digikannustin: Kohderyhmä- ja tarvelähtöinen palveluviestintä kunnissa, uuden 
sukupolven julkaisualustalla” -hanketta on tunnistettu tarve modulaarisemmalle 
julkaisualustaratkaisulle ja palveluviestinnän kehittämiselle palvelupolkumaista 
rakennetta hyödyntämällä.

• KADA-mallin mukaisesti toteutettu Drupal 7 -verkkopalvelukokonaisuus on tulossa 
teknisen elinkaarensa päähän vuoden 2022 marraskuussa. 

• Tässä projektissa on esimerkinomaisesti käyty läpi Turun kaupungin verkkopalvelujen 
arkkitehtuurin tavoitetilaa, arvioitu tavoitetilaan soveltuvia teknologioita sekä määritelty 
alustavia vaatimuksia ensimmäisille uusilla alustoilla toteutettaville verkkopalveluille.

• Ratkaisuissa on pyritty erityisesti muodostamaan myös yhteiskehitettävää web-
julkaisualustan mallia siten, että lopputulokset ovat hyödynnettävissä vapaasti myös 
muissa yhteistyökunnissa.
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Suunnitteluprojektin läpivienti
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NYKYTILAN ANALYYSI 
JA SUOSITUS 
ETENEMISESTÄ

KEHITYSSUUNTIEN 
TARKENTAMINEN

TEKNISET RATKAISUT

LOPPUTUOTOSTEN 
DOKUMENTOINTI JA 
MUKAUTTAMINEN 
KUNTAYHTEISTYÖHÖN

Kesällä 2020 North Patrolin 
avustamana analysoitiin 
KADA-yhteistyön 
synnyttäneen Turun 
kaupungin verkkopalvelun 
nykytilaa ja hahmotettiin 
KADA-pohjaisiin 
sivustouudistuksiin liittyviä 
vaiheita.

Analyysin tuloksena 
tuotettiin alustava tiekartta, 
suositus uuden 
verkkopalvelun  
arkkitehtuurimallista sekä 
tunnistettiin kuntayhteistyön 
kannalta tärkeitä 
yhteiskehittämisen 
mahdollisuuksia.

Tammikuussa 2021 
käynnistyneessä 
suunnitteluvaiheessa 
tarkennettiin kehitettävään 
verkkopalvelukokonaisuuteen 
kuuluvat kokonaisuudet ja 
arvioitiin vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja.

Suunnitteluvaiheessa 
pidettyihin työpajoihin ja 
suunnittelupalavereihin 
osallistettiin laajasti eri 
rooleissa toimivia Turun 
kaupungin työntekijöitä, 
rinnakkaispalveluiden 
sisältövastaavia sekä 
yhteistyökuntien edustajia.

Teknisten ratkaisujen 
suunnittelussa keskityttiin 
keskeisten toiminnallisten ja 
teknisten vaatimusten 
priorisointiin ja eri 
teknologiavaihtoehtojen 
analysointiin vaatimusten 
näkökulmasta.

Alustavan 
arkkitehtuurisuunnitelman 
tarkentuessa luotiin myös 
siirtymästrategia, johon 
pohjautuen laajaa ja 
kompleksista verkkopalvelua 
voi lähteä helpommin 
uudistamaan.

Suunnitteluvaiheen 
konseptimalli, suositus 
julkaisualustamallista sekä 
siirtymävaiheen tiekartta ovat 
kuvattuna tässä dokumentissa.

Tämä dokumentti on 
mukautettu sopimaan 
kuntayhteistyöhön ja sitä voi 
hyödyntää vapaasti.

Tätä dokumenttia 
hyödyntämällä kunta voi 
saada eväitä verkkopalvelu-
uudistuksen vaihtoehtoihin ja 
ratkaisumalleihin ilman 
vastaavaa omaa projektia.



JULKAISUALUSTAMALLI 
JA TEKNOLOGIASUOSITUS
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Kuntien käyttämät julkaisujärjestelmät (2020)
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Sekä Turku.fi-kokonaisuuden että 
kuntayhteistyön näkökulmista 

relevanteimmat alustavaihtoehdot ovat 
WordPress ja/tai Drupal: 

- Suomessa laajasti käytettyjä 
(Php + JavaScript) avoimen 
lähdekoodin alustoja, jotka tarjoavat 
vahvan paketin erilaisia 
valmisominaisuuksia. 

- Helppoja kustomoida, mikäli laaja 
valikoima liitännäisiä ei täytä 
vaatimuksia. 

- Tarjolla paljon hyviä 
kehittäjäresursseja Suomessa →
toimittajalukon riski on pieni.

Lähde: North Patrolin datakatsaus: 
Julkaisujärjestelmät Suomen julkisella sektorilla

https://web-ostajanopas.fi/2020/09/24/datakatsaus-julkaisujarjestelmat-suomen-julkisella-sektorilla-yli-500-sivuston-analyysi/


Verkkopalvelukokonaisuuden 
web-julkaisualustamalli

North Patrolin suositus on malli, jossa 

A. Pääsivuston alustana on Drupal.

B. Kaikki pienemmät erillissivustot rakennetaan 
WordPressillä muutaman sivustomallin 
pohjalta.

Sivustot, jotka eivät perustu kaupungin tukemaan 
julkaisualustamalliin, voidaan toteuttaa itsenäisinä 
kokonaisuuksina.
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Suositus verkkopalvelukokonaisuuden 
web-julkaisualustamallista

Esimerkkitapauksena Turun kaupungin ylläpitämä ja tukema kokonaisuus Itsenäiset erillissivustot



Pääsivusto(t) Drupalilla

• Drupalin vahvuudet esim. WordPressiin verrattuna
– Vahva tuki laajojen sisältömassojen hallintaan. 

– Vahva tuki sisältöjen metatiedottamiselle ja erilaisten dynaamisten listausten muodostamiselle metatietojen perusteella

– Vahva tuki erilaisten sisältölajien esittämiseen erilaisissa navigointirakenteissa

– Monipuolisemmat mahdollisuudet hallita ylläpitokäyttäjien käyttöoikeuksia

– Hyvät kyvykkyydet integraatioiden toteuttamiseen erilaisiin taustajärjestelmiin

– Tekninen ratkaisu voidaan kilpailuttaa nykyisiltä puitesopimustoimittajilta.

– Drupal on ylläpitotyökaluna entuudestaan tuttu laajalle sisällöntuottajajoukolle.

• Drupalin heikkoudet WordPressiin verrattuna
– Toteutukset tyypillisesti WordPress-sivustoja hintavampia, koska alusta tarjoaa vähemmän valmista. Toteutustyön hinta 

tyypillisesti 180 000 – 250 000 € (+ ylläpito).

• Ratkaistavia asioita: 
– Tuleeko Drupal-alustalle pääsivuston lisäksi myös muita laajempia sivustokokonaisuuksia?

– Esitetäänkö WordPress-sivustojen sisältöjä pääsivustolla ja missä laajuudessa?

– Millaista tukea kaupunki tarjoaa Drupal-alustalle mahdollisesti perustettaville, pääsivustosta irrallisille erillissivustoille?

– Millaisia integraatiotarpeita Drupal-ympäristön sivusto(i)lla on? 

– Millaisia tarkempia teknisiä vaatimuksia Drupal-sivusto(t) asettavat tekniseen ympäristöön liittyen?
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Erillissivustot WordPressillä

• WordPressin vahvuudet Drupaliin verrattuna

– Sivustojen monistettavuus sivustomallien pohjalta on WordPressin erityisvahvuus

– WP on kustannustehokkain vaihtoehto teknisesti yksinkertaisempien, mutta visuaalisesti näyttävien sivustojen rakentamiseen. Toteutustyön hinta 
tyypillisesti 30 000 – 70 000 € (+ ylläpito).

– Satunnaisemmille ylläpitokäyttäjille selkeämmät ja helppokäyttöisemmät ylläpitotyökalut

– WordPressillä on helppo toteuttaa edullisia ja visuaalisesti näyttäviä sivustoja, joiden ei tarvitse noudattaa pääsivuston ulkoasua.

– Sivustoja pystytään kehittämään itsenäisemmin, niillä voi olla pääsivustosta erottuva oma brändi-ilme ja niissä voi olla omaa toiminnallisuutta.

– WP-projekteja voidaan edistää rinnakkain Drupal-projektien kanssa

• WordPressin heikkoudet Drupaliin verrattuna

– Yksinkertaisempi käyttäjähallintamalli

– Sivustojen toteutukseen, ylläpitoon ja jatkokehitykseen tarvitaan osaava WordPress-kumppani, jota ei välttämättä löydy nykyisten
puitesopimustoimittajien joukosta.

• Ratkaistavia asioita: 

– Esitetäänkö WordPress-sivustojen sisältöjä pääsivustolla ja missä laajuudessa?

– Esitetäänkö WordPress-sivustoilla pääsivuston sisältöjä ja missä laajuudessa?

– Millaista tukea kaupunki tarjoaa WordPress-alustalle perustettaville sivustoille?

– Millaisia teknisiä vaatimuksia sivustot asettavat tekniseen ympäristöön liittyen?

– Millaisia integraatiotarpeita WordPress-ympäristön sivustoilla on?

– Monitoimittajamallin hallinta (Drupal + WordPress).
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Miksi ei erillissivustoja Drupalilla?
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Miksi ei pääsivustoa WordPressillä?

• Nykyisten erillissivustojen suoraviivainen versionnosto 
ei ole järkevä reitti.

– Drupal 7 ei ole yhteensopiva Drupalin versioiden 8 tai 9 
kanssa, vaan jokainen toiminnallinen komponentti olisi 
toteutettava uudestaan räätälöiden ja uusilla Drupal 9 -
komponenteilla.

• Drupal-sivustot eivät sellaisenaan ole monistettavia, 
eikä Drupal muutoinkaan sovellu hyvin pienemmille 
sivustoille. 

– Nykyinen KADA-mallin mukainen sivustojen monistaminen 
ei ole luontaista Drupalia. Ilman tarkoitusta varten tehtyjä 
räätälöintejä jokainen Drupal-sivusto on perustettava omana 
erillisenä sivustonaan. Pienenkin sivuston pystyttäminen voi 
näin olla kymmenien tuhansien eurojen projekti.

– Drupal 9 ei enää tue kaikkia niitä lisäosia, joita Drupal 7:llä 
tehdyissä KADA-sivustoissa on käytetty monistettavuuden 
toteuttamiseen. Vastaava toiminnallisuus jouduttaisiin 
rakentamaan räätälöiden.

• Nykyisenkaltainen monistettava Drupal-malli ei vastaa 
konseptuaalisesti tulevaisuuden kehitystarpeisiin, eikä 
mallia siksikään kannata kopioida uuteen Drupal 9 -
ympäristöön.

• Vaikka WordPressillä on tehty isojakin 
sivustokokonaisuuksia, se on lähtökohtaisesti 
suunniteltu pienemmille ja yksinkertaisemmille 
sivustoille. 

• Pääsivusto olisi teknisesti mahdollista rakentaa myös 
WordPressillä, mutta osa tunnistetuista vaatimuksista 
edellyttäisivät todennäköisesti paljon räätälöintiä, mikä 
tekisi kokonaisuudesta kompleksisen sekä teknisesti 
että sisältöjen ylläpidon kannalta.

– Laaja ylläpitäjäjoukko, monipuoliset metatietopohjaiset 
sisältönostot, taustajärjestelmäintegraatiot ym.

• Riskialttiimpi vaihtoehto: Kun WordPressin kyvykkyyksiä 
joudutaan venyttämään äärirajoilleen, onnistuneen 
toteutuksen aikaansaaminen tavoitellussa aikataulussa 
ja budjetissa vaarantuu.
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• Sivustokohtaiset haut 

– Mahdollisesti keskitetyn haun hyödyntäminen 
laajemmissa kokonaisuuksissa.

• Tapahtumat, harrastukset ja koulutukset 

– Integraatio taustajärjestelmiin

• Ajankohtaissisällöt

• Palvelut ja asiointikanavat

– Integraatio laajemmissa kokonaisuuksissa

• Henkilöt / yhteystiedot

– Integraatio laajemmissa kokonaisuuksissa

• Mahdollisia muita sivustokohtaisia 
toiminnallisuuksia

• Keskitetty haku
– Erillinen, itsenäinen hakusivusto

• Palvelut ja asiointikanavat
– Integraatio taustajärjestelmiin (esim. PTV)

• Tapahtumat, harrastukset ja koulutukset
– Integraatio taustajärjestelmiin (esim. Linked Events)

• Ajankohtaissisällöt

• Henkilöt / yhteystiedot
– Integraatio taustajärjestelmiin (esim. AD)

• Kaavat
– Integraatio taustajärjestelmiin

• Kuulutukset, päätökset
– Integraatio taustajärjestelmiin

Suunniteltuja toiminnallisuuksia 
Drupal-alustalle

Suunniteltuja toiminnallisuuksia 
WordPress-alustalle



Suunnittelun edetessä 
linjattavia asioita:

• Laajimpien erillissivustojen 
julkaisualustaratkaisut pohdittava 
sivustokohtaiset vaatimukset huomioiden.

• WordPress-ympäristöön tarvittavien 
sivustomallien määrä sekä malleihin 
sisällytettävät toiminnallisuudet.
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KOKONAIS-
ARKKITEHTUURI
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North Patrolin suositus yleisarkkitehtuurista
Case turku.fi ja erillissivustot, vaihe 1
Tilanne: kevät 2021
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Turku.fi 
(Drupal 9)

Kaupungin yhteiskäyttömallin 
mukaisten palvelujen sivustoja 

(WordPress multi-site)

Kaikissa sivustoissa käytetään 
yhtenäistä Design Systemiä. 

Palveluväylä / API-gateway / reverse proxy

? ?

Haku.turku.fi (tms)

Muut 
sivustot

PTV

Linked
Events

Indeksointi Indeksointi

Haku-API

PT
V

-o
u

t:
 P

al
ve

lu
ti

ed
o

t

Asiointi ja maksaminen

Tapahtumat

Indeksointi

Muut sivustot: Alueellinen 
tapahtumakalenteri sekä muut 
ulkoiset verkkosisällöt saadaan 
haun piiriin joko crawlerilla tai 

API-rajapinnalla.

Ensimmäisessä vaiheessa 
palvelutietojen master on 
PTV ja PTV-out-rajapintaa 

käytetään Turun API-
palvelun kautta.

Turun keskitetty API-palvelu

Tapahtumat haetaan 
LinkedEvents-rajapinnasta 
Turun API-palvelun kautta.

Sisäisistä järjestelmistä 
voidaan tarvittaessa 

nostaa julkisia näkymiä 
esim. iframe-ratkaisuilla 

tai API-rajapintojen avulla.

?

Tunnistautuminen ja valtuutus

?

Asiointipalvelusovellukset

Kaupungin 
muut 

asiointi-
sovellukset 

…

Asiointi-
profiili 

(TurkuID)

Kaupungin sisäiset järjestelmät

M-Files
Active 

Directory

Kaupungin 
muut 

sisäiset 
järjestelmät

Yhteystiedot

Kaupunkilaisprofiiliin, asiointiin 
ja maksamiseen liittyviä 

palvelulähtöjä voidaan liittää 
osaksi verkkopalveluja. Näiden 

osalta käynnissä on omia, 
erillisiä hankkeita, joissa 

vaatimukset ja reunaehdot 
määritellään tarkemmin.

Virtuaalipalvelinkapasiteettia 
(ulkoinen palveluntarjoaja)



North Patrolin suositus yleisarkkitehtuurista
Case turku.fi ja erillissivustot, vaihe 2
Tilanne: kevät 2021
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Turku.fi 
(Drupal 9)

Kaupungin yhteiskäyttömallin 
mukaisten palvelujen sivustoja 

(WordPress multi-site)

Palveluväylä / API-gateway / reverse proxy

? ?

Haku.turku.fi (tms)

Muut 
sivustot

PTV

Linked
Events

Indeksointi Indeksointi

Asiointi ja maksaminen

Indeksointi

Tunnistautuminen ja valtuutus

?

Asiointipalvelusovellukset

Kaupungin 
muut 

asiointi-
sovellukset 

…

Asiointi-
profiili 

(TurkuID)

Kaupungin sisäiset järjestelmät

M-Files
Active 
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PTV-out: Palvelutietojen luku PLM:ään

Kun Aras PLM:n
valmiudet ovat 

riittävällä tasolla, 
siitä tulee 

palvelutietojen 
master-

järjestelmä.

Aras PLM

Verkkosivustojen suuntaan 
palvelutietojen rajapinta säilyy 

ennallaan, vaikka 
taustajärjestelmä vaihtuu.



Drupal-ympäristö
Teknisen toteutuksen yleiskuvaus

• Pääsivuston ytimessä on Drupal 9 -sisällönhallintajärjestelmä, jota täydennetään 
tarvittaessa välimuistipalvelimella (Varnish) suorituskyvyn varmistamiseksi. Tietokantana 
on tyypillisesti MySQL tai MariaDB.

– Drupal-ratkaisussa hyödynnetään aina myös runsaasti erilaisia lisäosia (mm. Paragraphs), joiden 
osalta toimittaja tekee lopulliset ehdotukset ja vastaa niiden toiminnasta, tietoturvasta ja 
päivityksistä.

• Palvelinkapasiteetti voidaan hankkia joltakin EU-alueella (mielellään Suomessa) 
toimivalta virtuaalipalvelinkapasiteettia tarjoavalta ulkoiselta kumppanilta (esim. 
UpCloud).

– Välimuistipalvelimen ja virtuaalipalvelinarkkitehtuurin myötä palvelinkapasiteettia voidaan 
tarvittaessa kasvattaa. Mahdollisesta virhetilanteesta toipuminen on myös nopeaa, joten 
edustapalvelinten kahdentaminen ei useimmiten ole tarpeen ns. ei-kriittisissä palveluissa.

• Teknisessä toteutuksessa on huomioitava myös kuntayhteistyönä toteutettavien 
yhteiskäyttöisten toiminnallisuuksien (esim. keskitetty haku, tapahtumat, harrastukset ja 
koulutukset) sisällyttäminen kokonaisuuteen.
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Drupal-ympäristö
Verkkopalvelukokonaisuuden hankinta

• Tekninen ratkaisu kilpailutetaan. 

• Myös palvelinkapasiteetti kannattaa ulkoistaa ja kilpailuttaa osana samaa kilpailutusta. 

– Toimittaja saa tarjouksessaan ehdottaa sopivaksi katsomaansa palvelinympäristöä ja 
käyttöpalveluiden tarjoajaa, jotka vastaavat asetettuihin suorituskyky-, tietoturva- ja 
kuormitusvaatimuksiin, ja joiden toiminnasta valittava toimittaja vastaa yhden luukun periaatteella.

• Toimittaja vastaa kokonaisuuden toiminnasta, tietoturvasta ja ajantasaisista päivityksistä 
(Drupal, valmiit ja räätälöidyt lisäosat, palvelinympäristö) ylläpitosopimuksessa 
sovittavalla tavalla.
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Drupal-ympäristö
Integraatioesimerkkejä

• AD-integraatio ylläpitokäyttäjien käyttäjätunnusten synkronointiin ja yhteystietokorttien tuomiseen. 

– AD-integraatio edellyttää valmiin lisäosan käyttöä.

– AD:stä poistuneet käyttäjät on poistettava myös sisällönhallintajärjestelmästä automaattisesti.

• Palvelutiedot: Drupaliin toteutettava räätälöity lisäosa lukee keskitetyn API-rajapinnan kautta palvelutiedot ja 
tallentaa tiedot Drupal-sisällöiksi esim. säännöllisinä eräajoina.

• Tapahtumatiedot: Toteutetaan räätälöity moduuli, joka lukee tapahtumat dynaamisesti keskitetyn API-
rajapinnan kautta LinkedEventsin API-rajapinnasta. Sisältöjä ei tallenneta Drupal-sisällöiksi.

• Nostoja kaupungin sisäisistä järjestelmistä tarpeen mukaan esim. iframe-ratkaisuilla tai API-rajapintojen avulla.

• Mahdolliset integraatiot kaupunkilaisprofiiliin, tunnistautumiseen ja palvelupolkujen mukaisiin 
asiointilähtöihin on määriteltävä erikseen.
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WordPress-ympäristö
Teknisen toteutuksen yleiskuvaus
• Pohjaratkaisuna on WordPress Multisite -asennus, joka mahdollistaa useiden sivustojen toteuttamisen ja 

hallinnan keskitetysti.
– Keskenään samansukuiset sivustot pohjautuvat yhteiseen pohjateemaan, josta voidaan versioida erillisiä lapsiteemoja 

yksilöllisempiä tarpeita varten. Lapsiteemoissa voidaan hyödyntää pohjateemaan ratkaisuja, kuten sivupohjia ja 
toiminnallisia komponentteja.

– Multisite-kokonaisuuteen voidaan tarvittaessa tehdä myös täysin erillisiä, räätälöityjä teemoja.

– Päivitykset voidaan tehdä keskitetysti kaikille yhteisiä teemoja jakaville sivustoille.

– Myös WordPress-ratkaisussa hyödynnetään aina runsaasti erilaisia lisäosia (mm. ACF Blocks), joiden osalta toimittaja tekee 
lopulliset ehdotukset ja vastaa niiden toiminnasta, tietoturvasta ja päivityksistä.

• Multisite-mallin ansiosta WordPress-kokonaisuuden pääkäyttäjä voi perustaa keskenään 
samanlaisia erillissivustoja lähes ilman teknisen toimittajan apua. 
– Pääkäyttäjälle voidaan tehdä työkalut, joilla esim. uuden sivuston värimaailman ja logon vaihtaminen on 

mahdollista (”Kotisivukone”).

– Sisällöt, navigaatiot ja ylläpito-oikeudet on määriteltävissä sivustokohtaisesti

– Verkko-osoitteen ja SSL-sertifikaatin konfigurointi saattaa vaatia hieman teknisen toimittajan työtä.

• Palvelinkapasiteetti voidaan hankkia joltakin EU-alueella (mielellään Suomessa) toimivalta 
virtuaalipalvelinkapasiteettia tarjoavalta ulkoiselta kumppanilta (esim. UpCloud). 
– Myöskään WordPress-ratkaisuissa ei useimmiten ole tarpeen kahdentaa edustapalvelinta, vaan mahdolliset 

suorituskykyongelmat ratkaistaan tyypillisesti välimuistiratkaisuilla ja tarvittaessa skaalaamalla virtuaalipalvelinkapasiteettia 
ylöspäin.
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mukaisten palvelujen sivustoja 

(WordPress multi-site)

Indeksointi



WordPress-ympäristö
WP-verkkopalvelukokonaisuuden hankinta

• Tekninen ratkaisu kannattaa kilpailuttaa avoimella menettelyllä, jotta varmistetaan 
parhaiden WordPress-tekijöiden osallistuminen kilpailutukseen. 

– Huom! Drupal- ja WordPress-osaajia ei juurikaan löydy saman katon alta → Eri alustoille tulee eri 
tekninen toimittaja.

• Myös WordPressin tarvitsema palvelinkapasiteetti kannattaa ulkoistaa ja kilpailuttaa 
osana kilpailutusta. 

• Toimittaja vastaa kokonaisuuden toiminnasta, tietoturvasta ja ajantasaisista päivityksistä 
(WordPress, valmiit ja räätälöidyt lisäosat, palvelinympäristö) ylläpitosopimuksessa 
sovittavalla tavalla.
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Kaupungin yhteiskäyttömallin 
mukaisten palvelujen sivustoja 

(WordPress multi-site)

Indeksointi



WordPress-ympäristö
Integraatioesimerkkejä

• Myös WordPress-ratkaisuihin voidaan tarvittaessa luoda AD-integraatio 
ylläpitokäyttäjien käyttäjätunnusten synkronointiin (edellyttää valmiin lisäosan 
käyttöä). WordPress-ympäristössä käyttäjäoikeudet voidaan kuitenkin useimmiten 
hallinnoida paikallisesti WordPressin vakiotyökaluilla. 

• Palvelutiedot: Myös WordPressiin tarvitaan räätälöity moduuli, joka lukee PTV:n 
palvelutiedot ajastetusti ja tallentaa tiedot WordPress-sisällöiksi.

• Tapahtumatiedot: Myös WordPressiin tarvitaan räätälöity moduuli, joka lukee 
tapahtumat dynaamisesti LinkedEventsin API-rajapinnasta. Sisältöjä ei tallenneta 
WordPress-sisällöiksi.

• Nostoja kaupungin sisäisistä järjestelmistä tarpeen mukaan esim. iframe-ratkaisuilla tai 
API-rajapintojen avulla.

• Mahdolliset integraatiot kaupunkilaisprofiiliin, tunnistautumiseen ja palvelupolkujen 
mukaisiin asiointilähtöihin on määriteltävä erikseen myös WordPress-sivustojen osalta.
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Kaupungin yhteiskäyttömallin 
mukaisten palvelujen sivustoja 

(WordPress multi-site)

Indeksointi



Drupal-pääsivusto

Laadukas perustoteutus (projekti): 
180 000 – 250 000 €

Palvelutietoja hyödyntävä Drupal-
moduuli: 
25 000 – 35 000 €

Drupal-moduuli tapahtumalistausten 
esittämiseen: 
5 000 – 10 000 €

Elinkaarikustannus 4v (sis. ylläpito, 
tuki, jatkokehitys ja hosting): 
400 000 € – 500 000 €

Pääsivuston mallilla toteutetut 
mahdolliset muut Drupal-sivustot 

Tekninen toteutus: 
60 000 – 100 000 € / sivusto (riippuen 
tarvittavan räätälöinnin määrästä)
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WordPress-
erillissivustot

1. pilotin toteutus ja sivustomalli: 
30 000 - 70 000 €

Kotisivukone: 
15 000 – 25 000 €

Palvelutietoja hyödyntävä WordPress-
moduuli: 
15 000 – 25 000 €

WordPress-moduuli 
tapahtumalistausten esittämiseen: 
3 000 – 7 000 €

Elinkaarikustannukset 4v (sis. ylläpito, 
tuki, jatkokehitys ja hosting): 
170 000 – 265 000 €

Toisen sivustomallin toteutus (mallin 1 
pohjalta): 
3 000 – 5 000 €

Keskitetty 
hakuratkaisu

Pilottitoteutus (1 kaupungin 
pääsivusto + ~5 erillissivustoa)
30 000 – 50 000 €

Strukturoitujen tietotyyppien 
liittäminen kokonaisuuteen (3 kpl, 
esim. tapahtumat, palvelut, 
yhteystiedot)
15 000 – 30 000 €

Elinkaarikustannukset 4v (sis. ylläpito, 
tuki, jatkokehitys ja hosting)
115 000 – 175 000 €

Kaupunkikohtainen käyttöönotto 
(n. 5 sivuston kokonaisuus): 
10 000 – 20 000 €
+ kaupunkikohtaiset 
erityisvaatimukset tarpeiden mukaan

Arvioituja teknisen toteutuksen kustannuksia 



TOIMINNALLISUUDET JA 
YHTEISKÄYTÖN 
MAHDOLLISUUDET
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Alustariippumaton keskitetty hakuratkaisu

• Tavoitteena toteuttaa erillinen, itsenäinen ja 
suorituskykyinen hakusivusto, jolla eri sivustoilla ja 
teknisillä alustoilla olevia sisältöjä voi yhdistää saman 
keskitetyn haun piiriin.

– Haun on kyettävä hallinnoimaan useita rinnakkaisia 
hakuindeksejä eri sivustojen tarpeisiin. 

– Tarvittaessa hakua voidaan hyödyntää myös erilaisten sisältöjen 
(esim. ajankohtaissisältöjen) nostamiseen eri sivustoilta.

• Hakuun liitettävissä sisältöjä monipuolisesti sekä 
sivustojen sisällöt läpikäyvän hakurobotin (crawler) 
että API-rajapinnan avulla.

• API-rajapinta hyödynnettävissä indeksien hallintaan, 
hakujen parametroimiseen ja käynnistämiseen sekä 
hakutulosten palauttamiseen.

• Käyttöliittymä: 

– Ulkoasun suhteen yleiskäyttöinen, brändi-/värimaailma ja logo 
muokattavissa

– Erilaisia esitystapoja hakutuloksille (esim. Google Search 
Galleryn mukaisia metadata- ja esittämismalleja)

– Ennakoiva haku, jossa tuki suomen kielen taivutusmuodoille, 
kieliversioille ja asiasanoituksille

– Haun suodatukset ja rajaukset metatietoihin perustuen.

• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet

– Hakuratkaisun lähdekoodi, pilottiprojektina tehtävä mallitoteutus 
ja siihen liittyvä ohjeistus julkaistaan avoimesti kaikkien käyttöön.

• Tekniset ohjeet (mm. asennus- ja konfigurointiohjeistus)

• Hakulogiikat (mm. metatiedot ja luokittelu)

• Dataliittymät: Uusien järjestelmien/sivustojen liittäminen kokonaisuuteen

• Käyttökokemuksen ratkaisut (mm. haun suodatukset ja hakutulosten 
esittämisen mallit)

– Tavoitellaan modulaarista mallia, jossa muiden toteuttamia 
räätälöityjä moduuleja on mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen.

– Keskitetyn hakuratkaisun malli on hyödynnettävissä sekä Turun 
kaupungin oman verkkopalvelukokonaisuuden eri sivustoilla että 
laajemmin muiden kuntien toimesta. Jokainen kaupunki tekee 
mallin pohjalta oman teknisen implementaationsa.
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Palvelutiedot ja asiointikanavat
• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet pilottiprojektissa kehitettävän hallinta- ja julkaisumallin osalta

– Esimerkkitoteutuksena malli, jota voidaan testata ja jonka pohjalta voidaan lähteä jatkokehittämään 

– Mallisivusto / white label –ratkaisu, joka toimii palvelupolkumallin prototyyppinä

– Koulutus- ja demomateriaalia, jotka tukevat ja helpottavat mallisivustoon ja palveluohjauksen konseptiin 
tutustumista. 

• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet teknisen toteutuksen osalta

– Esimerkkisuoritus PTV-tietomallin hyödyntämisestä verkkopalvelun palvelupolkujen tietolähteenä

– PTV out -rajapinnan ja PTV:n tietomalliin pohjautuvan datan käsittelysäännöt

– Palvelupolkumallin mukaisten datatyyppien ja moduulien toteuttaminen tietojen importoimiseen ja 
esittämiseen (Drupal + WordPress)

– Mallitoteutus + asennus- ja konfigurointiohjeet sivustoille (Drupal + WordPress)
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Palvelutiedot ja asiointikanavat

• Palvelutietojen hallinta- ja julkaisumalli sekä niihin liittyvät teknisen toteutuksen mallit ovat hyödynnettävissä sekä 
Turun kaupungin oman verkkopalvelukokonaisuuden eri sivustoilla että laajemmin muiden kuntien toimesta. 
Jokainen kaupunki tekee mallin pohjalta oman teknisen implementaationsa.
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Suuntaa antava kustannusarvio:

Mallisivusto: ~ 60 000 – 80 000 €
(ilman palvelutietojen integraatiota)

Palvelutietoja hyödyntävä Drupal-moduuli: ~25 000 €
Palvelutietoja hyödyntävä WordPress-moduuli: ~15 000 €

Kaupunkikohtaiset esitysmallit tietojen näyttämiseen sivustolla: alk. 5 000 € 
(riippuen visuaalisen näyttävyyden vaatimuksista)

Tuotteistuksen kustannukset riippuvat paljon tuotteistuksen tasosta ja 
keskitetyn elinkaarenhallinnan vaatimuksista.



Ajankohtaissisältöjen hallintamalli

• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet

– Ajankohtaissisältöjen yhtenäiset esittämisen tavat kaikilla sivustoilla

– Yhtenäiset rajapinnat tietojen siirtämiseen eri sivustojen välillä (esim. RSS-syötettä 
monipuolisemmat ja näyttävämmät ajankohtaisnostot pääsivustolta erillissivustolle)

– Yhtenäiset metatietomallit mahdollistavat monipuoliset sisältöjen esittämistavat esim. 
keskitetyn hakuratkaisun hakutuloksissa

– Valmiita nostoelementtejä ajankohtaissisällöistä sekä Drupal- että WordPress-
ympäristöihin
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Tapahtumat, harrastukset ja koulutukset

• Kaupungin sivustosta irrallinen, seudullisten tapahtumien selailuun ja esittämiseen tarkoitettu erillissivusto

• Tapahtumien, koulutusten ja harrastusten keskittäminen LinkedEvents –tapahtumatietokantaan ja 
tapahtumien esittämisen mahdollistaminen rajapinnan kautta erilaisissa käyttöliittymissä.

• Vaihtoehtoiset toteutustavat

– Tapahtumat haetaan LinkedEvents-rajapinnasta Drupal- ja WP-sivustoille sivumuotoiseksi sisällöksi. 

– Tapahtumalistaukset ja -nostot toteutetaan dynaamisilla kyselyillä LinkedEvents-rajapinnasta
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Suuntaa antava kustannusarvio:

Tapahtumasivuston pilottitoteutus ~ 30 000 – 50 000 €

Drupal-moduuli tapahtumalistausten esittämiseen ~ 5 000 – 10 000 €
WordPress-moduuli tapahtumalistausten esittämiseen ~ 3 000 – 7 000 €

Kaupunkikohtainen käyttöönotto mallitoteutuksen mukaisesti ~ 15 000 – 25 000 €

+ kaupunkikohtaiset erityisvaatimukset tarpeiden mukaan



Tapahtumat, harrastukset ja koulutukset
• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet

– Tapahtumasivuston mallitoteutus

– Tapahtumien esittämisen mallit mm. sovelluksissa ja infonäytöillä

– Tapahtumien hakuratkaisut

– LinkedEvents-rajapinnan kuvaus, tietomallit ja datan käsittelysäännöt

– Tapahtumamoduulien toteutus Drupal ja/tai WordPress-ympäristöihin

– Tapahtumamoduulien asennus- ja konfigurointiohjeistus Drupal ja/tai WordPress-ympäristöihin

– Yhtymäkohdat tapahtumien ilmoittautumisten hallinnan ja maksamisen ratkaisuihin

– Tapahtumien, koulutusten ja harrastusten hallinnan malli sekä siihen liittyvä teknisen toteutuksen malli on 
hyödynnettävissä sekä Turun kaupungin oman verkkopalvelukokonaisuuden eri sivustoilla että laajemmin 
muiden kuntien toimesta. Jokainen kaupunki tekee mallin pohjalta oman teknisen implementaationsa.
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Design System -kirjasto yhteiskäyttöisistä UX-elementeistä

• Design Systemin edut korostuvat organisaatioilla, joilla on paljon keskenään sukunäköisiä 
erillissivustoja ja jotka tekevät kehitystyötä useiden eri toimijoiden kanssa.

• Design System sisältää tyypillisesti tarvittavat tyylitiedostot, koodiesimerkit ja käyttöohjeet erilaisista 
käyttöliittymäelementeistä.

• Eri ohjelmointikielet (Html, React, Vue, …) tarvitsevat kukin omat ohjeensa ja koodiesimerkkinsä.

• Kattavan Design System -kokonaisuuden toteuttaminen on useiden kymmenien tuhansien eurojen 
projekti, ja sitä on pidettävä jatkuvasti yllä kehitystyön jatkuessa.
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Design System -kirjasto

• Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuudet

– Toteutetaan X-kaupungin verkkopalvelukokonaisuuden 
sivustoilla hyödynnettävä, yhteinen Design System -
ratkaisu.

– Tunnistetaan mahdolliset muille kunnille 
käyttökelpoiset Design System -ratkaisut, joiden 
lähdekoodi, Design System -toteutus ja siihen liittyvä 
ohjeistus julkaistaan avoimesti kaikkien käyttöön.

– Toteutuksessa huomioitava jonkin verran kuntien 
erityistoiveita mm. värimaailman osalta.

– Tärkeää löytää selkeä vastuutaho, joka huolehtii 
kehitystyön koordinoinnista ja työn tulosten jakelusta.
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Suunnittelun edetessä 
huomioitavia ja linjattavia asioita:

• Yhteiskehittämisen toimintamalleista sopiminen ja 
yhteiskehittämishankkeiden koordinointi ja hankkeiden tulosten 
hyödyntäminen kaupungin verkkopalvelukehityksen tukena.

• Kaupungin oman verkkopalvelun ja muita kuntia hyödyttävien 
yhteiskäyttöisten toiminnallisuuksien käyttöönoton ja ylläpidon 
tuen organisointi ja siihen liittyvä tuki- ja ohjemateriaalit.

• Yhteiskäyttöisten toiminnallisuuksien jatkokehitys ja sen 
budjetointi sekä uusien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien 
käyttöönoton suunnittelu ja toteutus kaupungin 
verkkopalveluissa.

• Yhteis- ja yleiskäyttöisyyden huomioiminen verkkopalvelun 
toiminnallisuuksia kehitettäessä lisää aina kehityksen 
kustannuksia. Turhan työn ja kustannusten välttämiseksi jo 
suunnitteluvaiheessa on hyvä varmistua, että toteutettaville 
yhteiskäyttöisille toiminnallisuuksille on tunnistettu konkreettisia 
käyttötapauksia ja todellinen tarve.
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Edellytykset muutoksen onnistuneelle läpiviennille

1 Koko organisaation yhteinen visio uudesta 
verkkopalvelukokonaisuudesta ja siitä, 
kuinka sen avulla palvellaan käyttäjää entistä 
paremmin.

2 Verkkopalvelun uudistusprojektin 
kokonaisuuden hahmottaminen ja järkevä 
vaiheistaminen sekä kokonaisuuteen 
linkittyvien rinnakkaishankkeiden 
tunnistaminen ja huomioiminen projektissa.

3 Eri vaiheiden huolellinen suunnittelu sekä 
suunnitelmiin pohjautuva realistinen 
budjetointi ja toteutustyön kilpailutus.

4 Oikeanlainen resursointi sekä 
uudistusprojektin läpiviennin että 
tulevaisuuden verkkopalvelukokonaisuuden 
ylläpidon, tuen ja jatkokehityksen osalta.

5 Osaavan ja toimivan kumppaniverkoston 
rakentaminen ja monitoimittajaympäristön 
onnistunut hallinta.

6 Vastuiden, velvollisuuksien ja omistajuuden 
määrittäminen selkeästi sekä toimittajien 
että kaupungin oman organisaation osalta 
varmistaen edellytykset kokonaisuuden 
laadukkaalle jatkokehitykselle myös 
tulevaisuudessa.



Noora Linnermo
Web & Digital Business Expert

050 586 5678

noora.linnermo@northpatrol.com

North Patrol Oy

Y-tunnus: 2493483-6

www.northpatrol.com

Yhteystiedot
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Viisautta vaativiin 
verkkopalvelu-hankkeisiin
web-ostajanopas.fi
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https://web-ostajanopas.fi/

