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1 TAUSTA 

1.1 Forward Forever Oy:n esisanat 
 

> Maailman muuttaminen vaatii läpinäkyvyyttä ja muutos mitattavuutta 

> Toimenpideohjelmat kuten YK:n Agenda 2030 sekä EU:n ilmasto-, energia- ja ympäristötoimet 

kuvaavat ja asettavat yhteisiä vastuita, joiden kantamiseksi kaikkien tulee tehdä osansa. 

> Haluamme tukea organisaatioiden omien toimintasuunnitelmien toteutumista ja seurantaa 

tarjoamalla käyttöön toimivia digitaalisia ratkaisuja. 

> Organisaatiot ovat erilaisia ja uskomme, että suurin impakti saavutetaan sillä, että tarjoamme 

käyttöön sovelluksia, joita heidän on itse mahdollista ylläpitää, mukauttaa, integroida ja laajentaa 

omiin tarpeisiinsa sopiviksi. 

> Moni organisaatio on linjannut vastaavan tavoitteen muihinkin digitaalisiin prosesseihinsa ja 

asettanut sen osaksi IT-strategiaansa. 

> Forward Forever Oy on Microsoftin low-code -ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijatoimisto, jonka 

missiona on soveltaa low-code -teknologioita merkityksellisiin käyttökohteisiin ja mahdollistaa 

asiakkaille näiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen omatoimisesti 

> Pohjautuen Microsoftin Power Platform –alustaan, rakennamme Environment Toolkit-

ratkaisuperhettä yhdessä asiakkaidemme kanssa, asiakkaidemme tarpeisiin. 
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1.2 Johdanto 
 

Dokumentti kuvaa Microsoft Teams ja Power Platform -alustoihin pohjautuvan Ympäristövahti-palvelun 

toiminnallisuudet ja ratkaisukuvauksen. Tämä tekninen käsikirja on tarkoitettu liitteeksi ”Käsikirja ilmasto- 

tai ympäristövahdin käyttöönottoon” -dokumenttiin, jonka ovat laatineet Keravan, Järvenpään, Helsingin ja 

Vantaan ympäristöasiantuntijat. Kyseisessä käsitellään oppeja ympäristöohjelmiin liittyviin 

toimintamalleihin ja työkaluihin liittyen. 

Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata Microsoft-alustoihin pohjautuvan Ympäristövahti-ratkaisun 

toiminnallisuutta, jonka avulla ympäristö- tai ilmastovahti-työkalun käyttöönottoa suunnittelevat kunnat 

voivat arvioida ratkaisun soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa. 

1.3 Ympäristövahti pohjautuen Teams- ja Power Platform -alustoihin 
 

                                    

 

Action Plan Monitor – Ympäristövahti on yhdessä Keravan ja Järvenpään kanssa kehitetty 

ratkaisukokonaisuus, jonka määrittelyssä on hyödynnetty oppeja avoimeen lähdekoodiin pohjautuvan 

Helsingin Ilmastovahti-työkalun toteutuksesta sekä Ilmastokunnat-yhteisön yhteistyöstä. 

Työkalun tarkoitus on edesauttaa syksyllä 2019 Järvenpäässä hyväksytyn resurssiviisauden tiekartan ja 

Keravalla laaditun SECAP-toimenpideohjelman seurantaa ja toteutumista. 

Ratkaisu pohjautuu Microsoftin Teams ja Power Platform –alustoihin. Teknologia on valittu kummankin 

kaupungin yleisen Microsoft 365-ympäristöä hyödyntävän IT-strategian mukaisesti. 

Toteutuksessa on hyödynnetty Ympäristöministeriön avustusta ja se on monistettavissa myös muihin 

kuntiin, joilla Microsoft 365-ratkaisut ovat käytössä ja näillä on IT-strategiaan liittyen keskeinen rooli. 
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1.4 Miksi Teams ja Power Platform? 
 

Microsoft Teams on tänä päivänä lukuisien organisaatioiden tietotyön keskipiste ja Microsoft Power 

Platform on puolestaan maailman johtava ”low-code” -kehitysalusta. ”Low-code” tarkoittaa graafisilla 

välineillä ja Excel-tyyppisillä kaavoilla rakennettavia käyttöliittymiä, logiikoita ja tietomalleja. 

Teams ja Power Platform yhdistämällä saavutetaan työkalupaketti, jonka päälle organisaation on 

mahdollista rakentaa tehokkaat ympäristötyötä tukevat prosessit, muiden organisaation digitaalisten 

prosessien rinnalle. Power Platformin pääkomponentit esitelty alla. 

 
 

1.5 Mitä ”low-code” tuo sovellusten kehittämiseen? 
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1.6 Teams ja Power Platform -pohjaisen Ympäristövahdin vahvuuksia 
 

> Erinomainen päivitettävyys, ylläpidettävyys sekä monistettavuus eri kaupungeille / 

organisaatioille 

> Valituilla ratkaisukomponenteilla sisällön ylläpito ja päivittäminen onnistuu ilman koodimuutoksia 

> Sisäänrakennettu tuki sekä web- että mobiilikäytölle, esteettömyys/saavutettavuusvaatimukset 

huomioiden 

> Kustannustehokkuus, ja juuri lokakuussa 2021 Microsoft puolitti sovelluksessa hyödynnettävien 

Power Apps -lisenssien hinnat 

> Autentikaatio ja identiteetinhallinta toimii ratkaisussa kauttaaltaan Azure AD-pohjaisesti, erillisiä 

käyttäjätunnuksia ei tarvita. 

> Käyttötapauksien tuki Teamsin sisällä, ei erillisessä järjestelmässä 

> Erinomaiset integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin kuten pilvipohjaisiin 

tietovarastoratkaisuihin (lisätietoja Ratkaisukuvaus-kappaleessa) 

> Kehitys ja ylläpito toimittajariippumattomasti mahdollista, toteutus pohjautuu Microsoft Power 

Platform low code-komponentteihin joiden ylläpitovastuun siirtäminen toimittajalta toiselle on 

merkittävän suoraviivaista verrattuna räätälöityyn lähdekoodiin pohjautuviin ratkaisuihin.  

> Keskittämällä kaupunkien omaa osaamista Power Platform –ratkaisuihin,  on mahdollista 

saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä sekä tehokkuuden että kustannussäästöjen saralla. 

> Asiakasorganisaatio omaa kontrollin Power Platform -sovelluksiin sekä näissä käsiteltäviin 

tietoihin mikä ei ulkopuolelta ostettavissa palveluissa ole välttämättä mahdollista. 

> Toimenpidesuunnitelmien läpivieminen on pitkäjänteistä työtä, esimerkiksi vuoteen 2030 on vielä 

pitkä matka. Koska ratkaisu pohjautuu Microsoftin vakiokomponentteihin, tämä mahdollistaa 

tekniselle toteutukselle merkittävän pitkän elinkaariodotteen. Microsoft on sopimusteknisesti 

velvoitettu vastaamaan palveluiden toiminnasta laatutasolla, joihin pienet toimijat eivät tyypillisesti 

pysty vastaamaan. 

> Microsoft kehittää Power Platform –alustaan uusia ominaisuuksia huikealla nopeudella. 

Ominaisuuksia julkaistaan vuosittain yli 1000. Näistä innovaatioista palvelun käyttäjät tulevat 

suoraan hyötymään.  
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2 TOIMINNALLISUUDET 
 

 

 

> Action Plan Monitor – Ympäristövahti on yhteistyöalusta, jonka keskiössä on 

toimenpidesuunnitelmiin liittyvien toimenpiteiden sekä näihin liittyvien tehtävien ja mittareiden 

seuranta ja ylläpito 

> Ratkaisu tarjoaa kullekin sidosryhmälle optimoidut käyttöliittymät ja tuo toimenpiteiden 

edistymisen läpinäkyväksi 

> Toimenpiteet voidaan haluttaessa kohdistaa myös budjetteihin 

> Ratkaisun ulkoasu ja terminologia on mukautettavissa 

> Ratkaisun avulla voidaan heittää hyvästit verkkaisen etenemisen mielikuvalle, jossa etenemistä 

kuvaavat raportit päivittyvät esimerkiksi vain kerran vuodessa. Jokaisen tehtävän ja toimenpiteen 

edistymistä voidaan juhlistaa Teamsissä vaikka päivittäin. 
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2.1 Yleiskuva 

 

Ratkaisu koostuu seuraavista pääkomponenteista: 

1. Ympäristövahti –sovellus Teamsissä 

 

Toimenpiteiden, tehtävien ja mittareiden ylläpito sekä etenemisen raportointi toimenpiteistä vastaavien 

eli ns. Ympäristövahtimestareiden toimesta. Sovelluksen käyttöliittymä on yksi välilehti Teamsin 

Ympäristövahti-tiimissä ja täten Teamsin vakiotoiminteet kuten keskustelut, tykkäykset ja dokumentit 

käytettävissä. 

 

2. Ympäristövahti –verkkosivusto 

 

Portaalikäyttöliittymä kuntalaisille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Sivuston kautta nämä 

sidosryhmät voivat seurata toimenpideohjelman etenemistä ja toimenpiteitä voi myös kommentoida, 

joten sivusto toimii myös vuorovaikutuskanavana. Kommentointitoiminne sisältää 

moderointiominaisuuden. 

 

3. Ympäristövahti - Ylläpitosovellus 

 

Ylläpitosovelluksen kautta on mahdollista muokata kaikkia sovelluksen tietoja, mutta lisäksi kyseinen 

kautta on mahdollista tietojen massamuokkaus, vienti ja tuonti Excel tiedostoina, arvojoukkojen 

(päästöluokat, etenemiset jne), organisaatiorakenteen, teemojen, aihealueiden ja mittayksikköjen 

ylläpito. 
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Tarkemmat toiminnallisuuskuvaukset on esitetty seuraavissa kappaleissa. 

2.2 Ympäristövahti -Teams-sovellus 
 

Ympäristövahti Teams -sovellus on ratkaisun sydän. Sen kautta tapahtuu ensisijaisesti toimenpiteiden, 

tehtävien ja mittareiden ylläpito sekä etenemisen raportointi toimenpiteistä vastaavien eli ns. 

Ympäristövahtimestareiden toimesta. Sovelluksen käyttöliittymä on yksi välilehti Teamsin Ympäristövahti-

tiimissä ja täten Teamsin vakiotoiminteet kuten keskustelut, tykkäykset ja dokumentit käytettävissä. 

2.2.1 Toimenpiteet - Päänäkymä 

 

1. Suosittelemme, että ympäristötyölle perustetaan oma Teams-ryhmä. Sovelluksen 

toiminnallisuuksiin kuuluu lisäksi, että ryhmään luodaan ”Aktiviteetit” -kanava, jonne generoituvat 

automaattisesti tiedotteet toimenpiteissä, tehtävissä ja mittareissa tapahtuvista päivityksistä. 

2. Ympäristövahti-sovellus löytyy tiimin ”Ympäristövahti”-välilehdeltä 

3. Teamsin vakiotoiminteet kuten keskustelut, laajennettu tila sekä sovelluksen avaaminen uuteen 

ikkunaan ovat kaikki käytettävissä olevia toiminteita. 

4. Sovelluksessa on näkyvissä oletuksena kaksi välilehteä: Toimenpiteet ja Mittarit. 

5. Toimenpiteitä voi suodattaa vapaasanahaulla tai jos käyttäjä on merkattu vastuuhenkilöksi eli 

Ympäristövahtimestariksi johonkin toimenpiteeseen, voi hän suodattaa näkyviin omat 

toimenpiteensä valitsemalla ”Näytä vain omat”. 

6. Uuden toimenpiteen luonti 
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2.2.2 Toimenpiteen perustiedot 

 

1. Navigoitaessa yksittäiselle toimenpiteelle, nähdään ensimmäisenä toimenpiteen perustiedot. 

Ylälaidan navigaation kautta päästään päivittämään toimenpiteeseen liittyviä muita tietoja. 

2. Kuvaus -osioon voidaan laatia kattava kuvaus toimenpiteen sisällöstä ja taustoista. Osio voi 

sisältää muotoiluja ja linkkejä. Sen sijaan Tiivistelmä-osioon tulee kirjata kompakti tekstimuotoinen 

kuvaus, tätä tietoa käytetään mm. raportointi, listaus sekä ponnahdusikkunanäkymissä. 

3. Tallenna-nappi aktivoituu ja sivu sisältää tallentamattomia muutoksia. 

 

2.2.3 Toimenpide - Tehtävät 

 

Tehtävät-välilehdellä hallinnoidaan toimenpiteeseen liittyviä tehtäviä 
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2.2.4 Toimenpide - Raportointi 

 

Raportointi-välilehdellä ylläpidetään toimenpiteen etenemistietoja ja toimitetaan sanallinen raportointi. 

-ikonilla merkattujen kenttien tietoja ei esitetä Ympäristövahti-verkkosivustolla, ne ovat sisäiseen 

käyttöön. 

2.2.5 Toimenpide - Mittarit 

 

Mittarit-välilehdellä ylläpidetään linkityksiä toimenpiteeseen liittyviin mittareihin 
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2.2.6 Toimenpide - Talous 

 

Talous-välilehdellä ylläpidetään kyseiselle toimenpiteelle kohdistetun budjetin tietoja ja kustannustoteumaa 

2.2.7 Toimenpide - Yhteystiedot 

 

Yhteystiedot-välilehdellä ylläpidetään toimenpiteeseen liittyviä yhteystietoja, jotka esitetään myös 

verkkopalvelussa. 



 
14 (35) 

 YMPÄRISTÖVAHTI - TEKNINEN KÄSIKIRJA 
 30.11.2021 

 

 

2.2.8 Toimenpide - Vastuutahot 

 

Vastuutahot-välilehdellä ylläpidetään tietoja toimenpiteestä vastaavista kunnan yksiköistä. Näitä voi olla 

yksi tai useampia valittuna kunnan organisaatiohierarkiasta. 

2.2.9 Toimenpide - Ympäristövahtimestarit 

 

Ympäristövahtimestarit-välilehdellä määritetään toimenpiteen omistavat henkilöt eli ns. 

Ympäristövahtimestarit. Näitä ei esitetä verkkosivustolla. 
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2.2.10 Mittarit – Päänäkymä 

 

2.2.11 Mittari – Perustiedot 
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2.2.12 Mittari – Liittyminen muihin mittareihin 

 

Mittareiden välisten suhteiden määrittely 

2.2.13 Mittari – Liittyvät toimenpiteet 
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2.2.14 Mittari – Ympäristövahtimestarit 

 

Mittarin omistajan eli vastuullisen Ympäristövahtimestarin määrittely. 
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2.3 Ympäristövahti -verkkosivut 
 

 

Julkinen verkkosivusto kuntalaisille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Sivusto on julkaistavissa 

halutussa osoitteessa, esimerkiksi ymparistovahti.kerava.fi ja sen rakenne on mukautettavissa tarpeiden 

mukaan. Oletuksena se jakautuu seuraaviin osioihin: 

Etusivu, Teemat, Toimenpiteet, Mittarit ja Tietoja Ympäristövahdista. 

 

2.3.1 Etusivu 
Etusivulle on suositeltavaa nostaa ympäristöohjelman keskeisimmät tavoitteet, teemat sekä tärkeimmät 

ylätason mittarit. 
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Verkkosivustolle on mahdollista nostaa mitä tahansa mittarisisältöä sillä ratkaisussa käytetään Power BI-

raportointialustaa. Etusivulle suositeltavaa on nostaa yhteenveto ympäristöohjelmaan sisältyvien 

toimenpiteiden, tehtävien ja mittareiden määristä ja näiden etenemisen tilasta interaktiivisena raporttina. 

2.3.2 Teemat 

 

Teemat-sivulla esitetään kuvaukset ympäristöohjelmaan liittyvien teemojen sisällöstä ja oikean laidan 

valikon kautta on selattavissa kuhunkin teemaan kuuluvia toimenpiteitä. 

2.3.3 Toimenpiteet 

 

Toimenpiteet sivulla esitetään raporttinäkymä toimenpiteiden tilasta sekä listanäkymä, jonka kautta 

navigoitavissa yksittäisen toimenpiteen tietoihin. 
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2.3.4 Toimenpide-sivu 

 

Yksittäisen toimenpiteen sivulla esitetään toimenpiteen perustiedot, eteneminen, tehtävät sekä liitännäiset 

mittarit ja näiden toteumat. Lisäksi sivun alalaidassa on ”Jätä kommentti” painike, jonka kautta käyttäjä voi 

jättää viestin moderointijonoon. 
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2.3.5 Mittarit 

 

Mittarit-sivulla listataan kaikki mittarit ja listanäkymän kautta on mahdollista navigoida yksittäisen mittarin 

tietoihin. 

2.3.6 Mittari-sivu 

 

Yksittäisen mittarin sivulla esitetään mittarin perustiedot, toteutumahistoria sekä liitännäiset toimenpiteet. 
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2.4 Ympäristövahti - Ylläpitosovellus 

 

Ylläpitosovelluksen kautta on mahdollista muokata kaikkia sovelluksen tietoja, mutta lisäksi kyseinen 

kautta on mahdollista tietojen massamuokkaus, vienti ja tuonti Excel tiedostoina, arvojoukkojen 

(päästöluokat, etenemiset jne), organisaatiorakenteen, teemojen, aihealueiden ja mittayksikköjen ylläpito. 

1. Vasemmassa navigaatiossa on esitetty kaikki tietuekategoriat, joita sovelluksen kautta on 

mahdollista ylläpitää 

2. Haun kautta on mahdollista etsiä arvoja kaikista kategorioista 

3. Yläpalkin toiminteisiin kuuluvat mm. pikalinkit sekä suodattimet 

4. Näkymän toiminnepalkista löytyy tietueiden luonti ja poistotoiminteet sekä mm. mahdollisuus avata 

näkymä massamuokkaustilaan Excelissä 

 
5. Näkymän suodatin ja hakutoiminteet 

6. Listaus näkymän tietueista 
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Esimerkkinäkymä yksittäisen toimenpiteen tiedoista. Toimenpiteet tiedot on jaettu eri välilehdille 

vastaavasti kuin Teams-sovelluksessa. 
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3 RATKAISUKUVAUS 

3.1 Ratkaisukomponentit 

 

Ratkaisu koostuu seuraavista komponenteista 

1. Ympäristövahti –Teams-sovellus: Power Apps Canvas App 

2. Ympäristövahti –verkkosivusto: Power Apps Portals 

3. Ympäristövahti – Ylläpitosovellus: Power Apps model-driven App 

4. Ympäristövahti-tietokanta: Dataverse 

5. Työnkulkumoottori: Power Automate 

6. Raporttinäkymät Teamsissä sekä verkkosivustolla: Power BI 
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3.2 Ratkaisukomponenttien lisensointi 

Toiminto Tekniikka Hinnoittelu Kustannus 

1.Ympäristövahti 

–Teams-sovellus 

Power 

Apps 

Canvas 

App 

Ympäristövahtimestarit sekä 

ylläpitäjät tulee lisensoida vähintään 

Power Apps per App -lisenssillä 

(uusi listahinta 4,20€/kk). 

Huom! Microsoft puolitti Power 

Apps lisenssihinnat alkaen 

1.10.2021. Lisätietoja 

lisenssihinnoista 

https://powerapps.microsoft.com/fi-

fi/pricing/. 

Esimerkki: 

50 ympäristövahtimestaria / 

ylläpitäjää 

 

Listahinnalla 

50 * 4,20€/kk/käyttäjä = 210€/kk 3.Ympäristövahti –

Ylläpitosovellus 

Power 

Apps 

Model 

Driven App 

2. Julkinen portaali Power 

Apps 

Portals 

Hinnoittelu sivulatausten mukaan, 

lisätiedot 

https://powerapps.microsoft.com/fi-

fi/pricing/  

84,30€/kk per 100 000 

sivulatausta  

4.Ympäristövahti-

tietokanta 

Dataverse Ympäristövahtimestareiden 

käyttöliittymiä varten tarvittava 

Power Apps –lisensointi kattaa 

Dataversen käytön, Dataversen 

käyttö ei siis edellytä muita 

lisenssejä tässä toteutuksessa 

määritetyssä laajuudessa. 

Ei erillistä lisenssikustannusta 

5. 

Työnkulkumoottori 

Power 

Automate 

Hintalista 

https://flow.microsoft.com/en-

us/pricing/  

€12.60/kk, yksi lisensoitu 

palvelutunnus 

6. Raporttinäkymät 

Teamsissä sekä 

verkkosivustolla 

Power BI Arkkitehtuuri edellyttää Power BI EM 

tai P -luokan kapasiteettia, tarvittava 

kapasiteetti riippuu kyseisen 

kapasiteetin muusta 

käyttökuormasta ja julkisen portaalin 

käyttäjämääristä. 

Microsoftin asiakaskohtaisen 

hinnaston mukaisesti. Power BI-

kapasiteetit ovat yhteiskäyttöisiä 

kaupungin kaikkien 

raportointitarpeiden kesken. 

Optimaalinen konfiguraatio 

kannattaa suunnitella osana 

käyttöönoton alkukartoitusta. 

https://powerapps.microsoft.com/fi-fi/pricing/
https://powerapps.microsoft.com/fi-fi/pricing/
https://powerapps.microsoft.com/fi-fi/pricing/
https://powerapps.microsoft.com/fi-fi/pricing/
https://flow.microsoft.com/en-us/pricing/
https://flow.microsoft.com/en-us/pricing/
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3.3  Konseptuaalinen tietomalli 
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3.4 Ratkaisun laajennettavuus 
 

 

 

Integraatiot ovat Power Platform ekosysteemin keskiössä ja esimerkiksi Ympäristövahdin käyttämään 

Dataverse-tietokantaan liittyen Microsoftin tarjoamilla vakiotoiminteilla (mm. Synapse Link) 

Ympäristövahdin tiedot voi siirtää tai synkronisoida ulkoisiin tietoaltaisiin (Data Lake), tietokantoihin tai 

sovelluksiin vaivattomasti. Power Platform -alusta tukee satoja valmiita yhdistimiä eri rajapintoihin ja 

tietokantoihin https://docs.microsoft.com/en-us/connectors/connector-reference/, joiden avulla myös 

muut integraatiot ovat lähtökohtaisesti suoraviivaisia. 

Ratkaisua voi myös laajentaa omilla Power BI- ja Excel-raporteilla, joissa voi yhdistellä Ympäristövahdin 

sekä esimerkiksi kunnan taloushallinnon tietoja erillisestä tietovarastosta tai järjestelmästä. 

Nostettakoon myös Power Platform-pohjaisen arkkitehtuurin erinomainen yhteensopivuus muiden saman 

alustan päälle toteutettujen ympäristötyötä tukevien työkalujen kanssa. Näistä nostettakoon esimerkkinä 

Microsoftin itsensä kehittämä ja juuri esikatseluversiona julkaistu Microsoft Cloud for Sustainability. 

Kyseessä on palvelu, jonka avulla mahdollista mallintaa ja toteuttaa organisaation koko päästölaskenta ja 

kyseisiin liittyvät mittaristot. Lisätietoja https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/cloud. 

Sovelluksen tuotantoversion valmistumisen arvioitu ajankohta on H1/2022. 

https://docs.microsoft.com/en-us/connectors/connector-reference/
https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/cloud
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4 YLLÄPITO 
 

Tässä kappaleessa käsitellään tyypillisimpiä ylläpidon toimenpiteitä toimenpidesuunnitelmien 

sisältötietojen ylläpidon lisäksi. 

4.1 Lisenssien allokointi 
 

Käyttäjät jotka käyttävät Ympäristövahti Teams-sovellusta ja/tai ylläpitosovellusta tarvitsevat sen käyttöön 

oikeuttavan lisenssin (Power Apps App Plan). Yhden per sovellus. 

Hankitut Power Apps App Plan  -lisenssit tulee erikseen jakaa eri ympäristöjen (environments) käyttöön (1). 

Tämä tehdään Power Platform Admin centerissä (Capacity -> Add-ons). 

 

 

Samassa paikassa allokoidaan hankitut Portalsin sivunkatselut (2) (page views). 
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4.2 Käyttäjän lisääminen Ympäristövahti -Teams sovellukseen 
 

Uuden Teams-sovelluksen käyttäjän (ympäristövahtimestarin) lisääminen on suoraviivaista. Hänet lisätään 

jäseneksi Ympäristövahti-tiimiin. 

 

Tämän jälkeen käyttäjä saa käyttöoikeuden Ympäristövahti -Teams-sovellukseen. Kun hän käyttää 

sovellusta ensimmäisen kerran, hänelle allokoidaan automaattisesti Power Apps App Plan -lisenssi. 

4.3 Käyttäjän poistaminen 
 

Käyttäjä poistetaan poistamalla hänet Ympäristövahti-tiimistä. Tällöin häneltä poistuu käyttöoikeus sekä 

sovellukseen että sillä tallennettuihin tietoihin. Myös häneen sidottu Power Apps App Plan -lisenssi 

vapautuu. 

4.4 Ylläpitäjien lisääminen ja poistaminen 
 

Ylläpitäjiä lisätään jakamalla uudelle ylläpitäjälle ylläpitosovellus. Tämän voi tehdä esim 

make.powerapps.com -sivulla etsimällä Ympäristövahdin hallinta -sovelluksen ja valitsemalla Share-

toiminnon. 
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Hae uusi käyttäjä (1), valitse hänelle Ympäristövahti Admin -rooli (3) ja paina Share (4). 

Näin käyttäjä saa pääsyn ylläpitosovellukseen. Ensimmäisellä käyttökerralla hänelle allokoidaan yksi Power 

Apps App Plan -lisenssi. 

Käyttäjä poistetaan poistamalla häneltä jako. 
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4.5 Verkkosivuston kommenttien moderointi 
 

Portaalin kautta jätettyjä kommentteja pääsee moderoimaan ylläpitokäyttöliitttymän kautta. 

Kommentit löytyvät vasemmasta navigaatiosta. Näet kunkin kommentin tilan (Uusi kommentti, Hyväksytty, 

Hylätty). 

Rivin alusta (1) klikkaamalla saat kommentin auki. 

 

Kommentin hyväksyminen / hylkääminen tapahtuu sen tilaa vaihtamalla. Muokkauksen jälkeen kommentti 

tulee vielä tallentaa. 
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4.6 Verkkosivujen muokkaaminen 
Verkkosivujen muokkausnäkymään pääsee make.powerapps.com portaalin kautta valitsemalla ensin oikean 

ympäristön ja etsimällä Ymparistovahti -portaalisovelluksen. Kolmen pisteen takaa aukeavasta valikosta 

löytyy Edit-painike, jota painamalla käyttäjä pääsee verkkosivujen muokkaustilaan. 

 

 

Valitse haluttu sivu vasemman laidan navigaatiosta 
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Sivun muokkaustilassa voidaan tehdä halutut tekstimuutokset tai lisätä uusi komponentti kuten kuva 

vasemman laidan Components-valikosta. Muutosten valmistumisen jälkeen painetaan ”Sync configuration”. 

 

 

4.7 Työnkulkujen muokkaus 
 

Ratkaisussa on oletuksena yksi aktiivinen työnkulku (cloud flow). Se löytyy make.powerapps.com 

portaalista Ympäristövahti -ratkaisupaketin (Solution) sisältä ja se on nimeltään New comment notify in 

Teams. 
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Työnkulku lähettää Ympäristövahdin Teams-kanavalle viestin aina, kun portaaliin jätetään uusi kommentti. 

 

5 KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Syksyn 2021 aikana yhteistyössä Keravan ja Järvenpään kanssa Power Platform -pohjaisen 

Ympäristövahdin toiminnallisuudet on kehitetty ratkaisupaketiksi, jonka avulla ratkaisun käyttöönotto on 

suoraviivaista muille kunnille. Tekninen ratkaisu koostuu Power Platform -ratkaisupaketeista (Solution) 

sekä Power BI-tiedostoista. 

Käyttöönottohankkeissa ei lähtökohtaisesti ole tarvetta tehdä toiminnallisuuksien kehitystyötä vaan voidaan 

keskittyä ratkaisupaketin käyttöönottokonfiguraatioon sekä mukauttamaan ratkaisua kuntakohtaisiin 

tarpeisiin esimerkiksi ulkoasun sekä toimenpideohjelman rakenteen osalta. 

Alla esimerkki käyttöönottoprojektin kulusta tilanteessa, jossa kunnan IT-toimittaja ehtii mahdollistamaan 

asennuksen edellytykset suunnitelman mukaisesti ja sisältömäärittelyt etenevät jouhevasti. 

 


