
Sisällöntuottajan Drupal-manuaali
Tämä dokumentti käsittää ohjeet sisältöjen syöttämiseksi
ympäristö.fi-palveluun Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä. Dokumenttia
täydennetään sitä mukaa kuin uusia toiminnallisuuksia ja tarpeita
ilmaantuu.
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Johdanto
Ympäristö.fi:n uusi verkkopalvelualusta on voimakkaan kehityksen alla. Tätä dokumenttia
pyritään pitämään ajan tasalla jatkuvasti. Varmista, että sinulla on käytössäsi viimeisin versio
manuaalista. Ajantasaisin versio löytyy Tiimeristä.

Huomion arvoista on myös se, että testi ja tuotantoympäristön domain -osoitteet tulevat
muuttumaan siihen asti kunnes ympäristö.fi ohjataan uuteen ympäristöön. Tästäkin syystä
on tärkeää varmistua viimeisimmän version käytöstä tämän manuaalin kohdalla.

Kirjautuminen
Järjestelmään kirjaudutaan Virtulla. Kirjautumisosoitteen voit kysyä organisaatiosi
yhteyshenkilöltä.

Sisällönhallinta
Ympäristö.fi:ssä on useampi sisältötyyppi. Jokaiselle sisältötyypille on erillinen
muokkauslomake. Muokkauslomakkeilla toistuvat samanlaiset toiminnallisuudet, joten tässä
ohjeessa käydään läpi yleiset toiminnallisuudet sekä sisältötyyppien välillä olevien erojen
osalta sisältöelementtien hallinta.

Sisällön lisääminen
Sisältöä pääsee lisäämään valitsemalla ylläpitäjän valikosta “Content” → “Add content”.
Valikon alla on listattuna kaikki sisällöt, joita pystyt lisäämään. Valitsemalla jonkin
sisältötyypin listasta pääset sisällön lisäämisen lomakkeelle.

Otsikko ja tiivistelmä

Kaikissa sisällöissä on “Otsikko” (Title) kenttä. Kenttä toimii sisällön pääotsikkona (H1) sekä
osana selkokielistä URL osoitetta. Kenttä on myös pakollinen kaikissa sisällöissä.
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Tiivistelmä (Lead) on toinen kenttä, joka on otsikon tapaan kaikissa sisällöissä. Tiivistelmä
näkyy verkkopalvelussa myös hakutuloslistauksissa  ja erilaisissa automaattisissa nostoissa,
Google-haussa sekä sosiaalisen median jaoissa.

Sisällön pääkuva (Main image)

Sisällön pääkuva (“Main image”) kenttä on käytössä kaikissa sisältötyypeissä. Kuva näytetään
osana sisältöä ja sitä käytetään myös dynaamisissa nostoissa. Kenttä ei ole pakollinen. Kuvan
yhteyteen on mahdollista lisätä kuvateksti (“Caption”). Kuva koosta lisää kohdassa Kuva.

Kuvan lisäyspainike (“Add media”) avaa ponnahdusikkunan, josta kuvan voi valita. Samassa
ikkunassa on myös suodatusmahdollisuus, jotta kuvien löydettävyys on parempi.
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HUOM! Kun pääkuva on lisätty “Add image” painikkeella, on kuva pakollinen tieto. Jos
kuvaa ei jostain syystä halutakkaan sisältöön, tulee koko kenttä poistaa. Muutoin
tallennuksen yhteydessä tulee kuvan lisäyksestä virheilmoitus kuvan pakollisuudesta
johtuen.
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Kuvan lisääminen sisältöön

Sisällöissä on kaksi erilaista tapaa lisätä kuva sisältöön. Toinen tapa on lisätä lisätä kuva
sisällön pääkuvaksi (katso kohta “Sisällön pääkuva”) ja toinen tapa on lisätä kuva
tekstieditorilla. Molemmissa tapauksissa avautuu erillinen ikkuna josta voit valita halutun
kuvan. Katso lisää ponnahdusikkunan valinnoista kohdasta “Sisällön pääkuva”

Samassa ikkunassa voit myös lisätä mediapankkiin uuden kuvan omalta koneeltasi. “Choose
file” avaa tiedostojärjestelmä ikkunan. Valitse kuva omalta tietokoneelta (tai verkkolevyltä)
jonka haluat tuoda kuvapankkiin.

Kuvatiedoston tuonnin jälkeen aukeaa kuvan tietojen syötön lomake, johon voit syöttää
kuvan nimen, vaihtoehtoisen tekstin, kuvaajan ja käytön rajoituksen kuvauksen sekä valita
kansion, johon kuva tallennetaan. Katso lisää kuvan lisäyksestä.

Kuva tallentuu suoraan mediakirjastoon valitsemalla “Tallenna” (Save). Tallennuksen jälkeen
kuvan voi liittää sisältöön samassa ponnahdusikkunassa.

Sisällön julkaisija (Publisher)

Jokaiselle sisällölle yhteinen kenttä on myös julkaisija (“Publisher”). Julkaisija on keskitetysti
ylläpidetty sanasto ja sisällöntuottajat voivat valita sisältöön vain sanastossa olevia
julkaisijoita. Valinta tapahtuu ennakoivan tekstinsyötön avulla. Voit lisätä useamman
julkaisijan valitsemalla “Add another item” ennakoivan tekstinsyöttökentän alapuolelta.
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Sisällön version lokiviesti

Jokaiselle sisällölle yhteinen kenttä on myös version viesti (“Revision log message”), jonka
avulla voi viestiä tehdystä muutoksesta toisille sisällön ylläpitäjille. Kyseinen kenttä näkyy
lomakkeen oikeassa reunassa ylimpänä. Jokaisesta sisällön muutoksesta syntyy uusi versio
ja versiot ovat tarkasteltavissa ja palautettavissa ylläpitäjän toimesta. Versioista lisää
myöhemmin.

Sisältötyyppikohtaiset tiedot

Artikkelin päivämäärän esittäminen sivun ylälaidassa

Artikkeli sisältötyypissä on valittavana “Show date on top of the page” -valintaruutu. Tämän
avulla voidaan ohjata päivämäärän esittämisen paikkaa sivulla. Mikäli valinta on olemassa,
näytetään vain viimeisin muokkauspäivämäärä sivun ylälaidassa.  Ilman valintaa päivämäärä
esitetään sivun lopussa.
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Alueellisen artikkelin tiedot

Alueellisessa artikkelissa on omina tietoinaan muista sisältötyypeistä poiketen Alue (Region),
Valtakunnallinen artikkeli (Nationwide article).

Sisältöelementtien lisäys

Jokaisessa sisältötyypissä on mahdollisuus liittää sisältöalueelle erilaisia sisältöelemettejä.
Elementit vaihtelevat hieman eri sisältötyyppien kesken, mutta toimivat täysin samalla
tavalla siellä missä ne ovat lisättävissä. Sisältöelementtien keskinäistä järjestystä voi myös
vaihdella raahaamalla.

Tekstikappaleen (Text) lisäys

“Content” -osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun painetaan “Add text”,  lisätään kyseinen sisältöelementti sivuun. Elementti sisältää vain
tekstieditorin, johon voit lisätä tekstiä sekä kuvia ja liitetiedostoja mediakirjastosta.

Haitarielementin (Accordion) lisäys

“Content” -osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add accordion”. Tämän jälkeen sisältöön
liitetään kyseinen elementti.
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Haitarielementtiin pakollisena tietona on otsikko. (teksti joka avaa haitarielementin). Tämän
lisäksi on mahdollista lisätä tekstiä, kuvia ja liitetiedostoja sisältöeditorilla.
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Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa:
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Liitetiedostolistan (Attachments) lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add Attachments”.
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Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti.
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Sallitut tiedostomuodot ovat: txt rtf doc docx dot dotx ppt pptx xls  xlsx pdf odf odg odp ods
odt fodt fods  fodp fodg xsd zip.  Kokorajoitus on 150 mt.

Esitysmuoto ja tiedot tulevat automaattisesti mediakirjaston dokumentti entiteetistä. Mikäli
haluat muuttaa näkyvää nimeä, täytyy muutos tehdä mediakirjastossa. Alla kuva siitä miten
kentät näkyvät esityskerroksessa:
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Linkkilistan (Link list) lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add link list”.

Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti.

Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa:
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Infolaatikon (Infobox) lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add infobox”.

Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti.

Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa: (tulossa myöhemmin)

Avainluku-elementin (Key figures) lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add key figures”.

Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti. Avainluku-elementissä voi valita,
esitetäänkö avainlukua ja sen kuvausta (Definition) selittävä johdanto (Description) ennen
lukuja vai niiden jälkeen.

Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa: (tulossa myöhemmin)

1-2-3-elementin (Steps) lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add Steps”.
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Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti.

Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa: (tulossa myöhemmin)

Nosto (Liftup) elemetin elementin lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add Liftup”.

Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti.
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Nostoryhmä (Group liftup) elementin lisäys

“Content” osiossa on painike. Painikkeessa on näkyvissä teksti “Add text”. Painikkeessa on
näkyvissä myös nuoli, josta saat näkyville kaikki eri vaihtoehdot sisältöelementin lisäämiselle.
Kun valitset nuolen avautuu valikko josta valitaan “Add Group liftup”.
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Tämän jälkeen sisältöön liitetään kyseinen elementti. Nostoryhmä elementin yksittäisiset
nostot lisätään manuaalisesti. Mikäli valinta poistetaan “Pictorial liftups” kohdasta, nostoihin
ei ole mahdollista lisätä kuvia. Sama pätee “Description in liftups” valintaan. Tällöin
piilotetaan puolestaan kuvauskenttä noistoista.
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“Add liftup” painike lisää yksittäisen noston.
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Alla kuva siitä miten kentät näkyvät esityskerroksessa: (tulossa myöhemmin).
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Sisällön julkaisu, luonnoksena tallennus ja arkistointi

Sisältö voidaan tallentaa joko julkaisemattomana tai julkaistuna. Julkaistu versio päätyy
verkkopalveluun.

Mikäli haluat tallentaa sisällön julkaisemattomana, valitse “Draft” ja mikäli haluat suoraan
julkaista sisällön valitse “Published”.

Julkisesta sisällöstä voit luoda myös uuden luonnoksen. Tällöin julkaistu versio säilyy
julkisena, mutta sisällöstä luodaan uusi luonnos myöhempää julkaisemista varten.

Mikäli julkaistu sisältö halutaan kokonaan pois julkaisusta, käytetään joko julkaisusta poistoa
(“Unpublished”) tai arkistointia ( “Archived”). Molemmat poistavat sisällön julkaisusta, eikä se
ole enää loppukäyttäjien saatavilla. Arkistointia käytetään silloin kun joku sisältö halutaan
merkitä arkistoiduksi ja mikäli sisältö halutaan poistaa julkaisusta hetkeksi ja esimerkiksi
palauttaa myöhemmin käytetään julkaisusta poistoa.

Mikäli muutoksia ei haluta tallentaa, poistutaan muokkausnäkymästä tallentamatta. Tällöin
mitkään tehdyt muutokset eivät tallennu järjestelmään.

Sisällön ajastettu julkaisu

Sisältö voidaan ajastaa julkaistumaan ja poistumaan julkaisusta ajastustoiminnallisuuden
avulla. Ajastus toiminnallisuus löytyy sisällön muokkauslomakkeelta, lomakkeen oikeasta
laidasta kohdasta “Scheduling options”. Ajastukselle voidaan asettaa kaksi aikaa “Publish on”
sekä “Unpublish on” ja näiden lisäksi molemmille voidaan asettaa haluttu työkulun tila
(“Publish state”, “Unpublish state”). Sisällön ajastetussa julkaisussa, valitaan  “Publish state”
kohtaan “Published”. Julkaisusta ajastettu poistuminen tapahtuu valitsemalla “Unpublish
state” kohtaan “Archived”.

Mediakirjasto
Julkaisujärjestelmä sisältää mediakirjaston. Mediakirjasto löytyy valitsemalla ylläpidon
valikosta ensin “Content” ja avautuvasta valikosta “Media”.
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Mediakirjaston näkymässä on median lisäyspainike (“Add media”) sekä mediakirjaston
suodatuslomakkeen kentät. Mediakirjaston medioita voi tarkastella ruudukko (Grid) tai
listausnäkymässä (Table).

Listauksen yläpuolella on valikko massaoperaatiota varten. Massaoperaatiot voidaan
suorittaa listauksessa valituille sisällöille. Valinta tapahtuu valintaruudun avulla.
Listausnäkymässä (Table) on näkyvissä myös toimintopainike jokaisen yksittäisen sisällön
kohdalla. Toimintopainikkeesta sisältöä pääsee joko muokkaamaan (Edit) tai kääntämään
(Translate).

Median lisäys
Mediaa pääsee lisäämään valitsemalla ylläpitäjän valikosta “Content” → “Media” → “Add
media”. Kyseisen valikon alla on listattuna kaikki mediat, joita pystyt lisäämään. Valitsemalla
jonkin mediatyypin listasta, pääset median lisäämisen lomakkeelle.

Dokumentti (tiedosto)

Dokumentin pääsee lisäämään valitsemalla ylläpitäjän valikosta “Content” → “Media” → “Add
media” → “Document”. Valitsemalla Document mediatyypin listasta, pääset dokumentin
lisäämisen lomakkeelle.

Dokumenttiin lisätään nimi (“Name”) ja tiedosto valitsemalla “Choose file”. Painike avaa
ikkunan, jossa voit valita halutun tiedoston omalta koneeltasi.
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Kuva

Kuvan pääsee lisäämään valitsemalla ylläpitäjän valikosta “Content” → “Media” → “Add
media” → “Image”. Valitsemalla Image mediatyypin listasta, pääset kuvan lisäämisen
lomakkeelle.

Kuvien minimikoot:

● Sisältökuvat:
○ 1920 x 1080px (pääkuva, editorin kuvat jne)

● Logot ja pystykuvat:
○ Leveys 1920px

Kuvaan lisätään kuvatiedosto valitsemalla “Choose file”. Painike avaa ikkunan, jossa voit
valita halutun tiedoston omalta koneeltasi. Kuvaan tulee lisätä myös vaihtoehtoinen teksti
(“Alternative text”), joka on pakollinen tieto saavutettavuuden vuoksi. Muut kentät ovat
hakemisto, kuvaaja ja käytön rajoituksen kuvaus.
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Video

Videon pääsee lisäämään valitsemalla ylläpitäjän valikosta “Content” → “Media” → “Add
media” → “Remote video”. Valitsemalla Remote video mediatyypin listasta, pääset videon
lisäämisen lomakkeelle.

Videoon lisätään videon osoite (“Video URL”), joko Youtube tai Vimeo palvelussa.
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Sisältöjen kieliversiot
Sisältöjen kieliversiot hallitaan yhdessä näkymässä per sisältö. Jokaisen sisällön näkymässä
on kirjautuneelle näkyvissä “Käännä” (translate) välilehti.

Käännösnäkymässä voi tarkastella kyseisen sisällön kieliversioiden tilaa.

Näkymästä pääsee muokkaamaan (“Edit”) haluamaansa kieliversiota tai näkymästä pääsee
lisäämään uusia kieliversioita valitsemalla “Add” haluamansa kielen kohdalla.

Lisättäessä uutta kieliversioita, alkuperäisen sisällön tekstit (ja kuvat) kopioituvat
automaattisesti luotavaan käännökseen.
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