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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa uusi päiväkirjamalli Pohjolan 

Voima Oy:n käyttökeskukseen Harjavaltaan. 

 

Tavoitteena oli löytää mahdollisimman helppokäyttöinen ja kattava ohjelma operaat-

toreiden ja muun henkilöstön avuksi.  

 

Työssä tehtiin kartoituskysely, millä oli tarkoitus selvittää tarvetta päiväkirjamallille 

ja sen ominaisuuksille. Tältä pohjalta etsittiin mahdollisimman toimivaa ratkaisua 

Pohjolan Voima Oy:lle uutta päiväkirjamallia varten. 
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The purpose of this thesis was to survey a new journal template for the control room 

of Pohjolan Voima Oy PLC in Harjavalta. 

 

The objective was to find a user friendly and comprehensive software for the people 

working in the control room and other personnel. 

 

In this thesis an enquiry was made to research the needs for journal template and its 

features. Based on this, the most functional solution for the journal template of Poh-

jolan Voima Oy was searched. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa uusi päiväkirjamalli Pohjolan Voima 

Oy:lle. Työhön kuului kartoitus, kuinka moni käyttää tällä hetkellä päiväkirjaa ja mi-

ten päiväkirjaa ja sen käyttöä voisi parantaa. Kartoitus toteutettiin suorittamalla kaksi 

päiväkirjan tarvekyselyä. 

 

Käytössä olevia päiväkirjoja käytetään joka päivä Harjavallan käyttökeskuksessa tie-

tojen tallentamisessa ja sen siirtämisessä seuraavalle vuorolle. Nykyinen päiväkirja-

malli Harjavallan käyttökeskuksessa on Excel-pohjalle rakennettu sovellus. Päiväkir-

joja on käytössä tällä hetkellä yhteensä neljä kappaletta: valvomossa tase ja vesi, li-

säksi tase/energiaselvitys ja kaupantekijä. Näistä päiväkirjamalleista vesipuolen ja 

tasepuolen päiväkirjat ovat samassa Excel-tiedostossa. Uuden päiväkirjamallin tar-

koitus on tulla helpottamaan nykyistä mallia ja auttamaan ilmoituksissa tuotantoyhti-

öille.  

 

Harjavallan käyttökeskuksessa varsinkin valvomossa käytetään päiväkirjoja työn 

ohella. Tasemiehen työhön kuuluu voimalaitosten ja vesivoiman reaaliaikainen ohja-

us ja valvonta. Samoin tasemiehen työhön kuuluu myös voimalaitosallaspintojen ja 

säännöstelyjärvien pinnan seuranta. Lisäksi tasemies käy Elbas-kauppaa sähkömark-

kinoilla. 
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2 YRITYSESITTELY 

2.1 Pohjolan Voima Oy 

Pohjolan Voima Oy on energiayhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen ve-

sivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Pohjolan Voima Oy:n perustivat metsä-

teollisuuden yritykset vuonna 1943, jotka tarvitsivat sähköä ja lämpöä toimiakseen, 

sillä yksikään osakas ei pystynyt yksinään kattamaan suurten voimalaitosten aiheut-

tamia rakennuskustannuksia. Ensimmäiseksi Pohjolan Voima Oy rakensi vesivoima-

laitoksia, mutta 1960-luvulla vesivoiman rakennusmahdollisuuksien loputtua ja säh-

kön tarpeen lisääntyessä, alkoi yhtiö rakentaa myös lämpövoimalaitoksia. Aluksi 

lämpövoimalaitosten polttoaineena käytettiin öljyä, mutta öljykriisi nosti öljyn hin-

nan monikertaiseksi. Tämän jälkeen Pohjolan Voima Oy alkoi rakentaa hiilivoima-

laitoksia, sekä oli mukana perustamassa ydinvoimayhtiöitä Teollisuuden Voimaa. 

(Kaakkomäki, 2014) 

 

Pohjolan Voima Oy aloitti 2000-luvun vaihteessa yhdessä osakkaidensa kanssa mit-

tavan biovoimalaitosten rakennusohjelman. Tällä hetkellä Pohjolan Voima Oy:llä on 

16 biovoimalaitosta. Keväällä 2013 saatiin myös päätökseen neljän vesivoimalaitok-

sen perusinvestoinnit Iijoella. Vuoden 2014 loppupuolella kunnostettiin Melon vesi-

voimalaitoksen ensimmäinen kone ja toinen koneista kunnostettiin 2015 syksyllä. 

 

Suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden lisäksi Pohjolan Voima Oy:n osakkaina on 

nykyisin myös kuntien energialaitoksia ja – yhtiöitä sekä muuta teollisuutta. Kuvassa 

1 on Pohjolan Voima Oy:n osakkaat omistusosuuksineen. (Pohjolan Voima Oy:n 

www-sivut 2015) 
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Kuva 1. Pohjolan Voima Oy:n osakkaat vuonna 2014. (Pohjolan Voima Oy:n www-

sivut 2015) 

 

Pohjolan Voima Oy tuottaa omistajilleen sähköä ja lämpöä omakustannehintaan. 

Vuonna 2014 Pohjolan Voima Oy tuotti sähköä 14,0 terawattituntia ja lämpöä 6,6 

terawattituntia. Pohjolan Voima Oy tuottaa sähköä vesivoimalla, ydinvoimalla, lauh-

devoimalla sekä teollisuuden- ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksilla. Yhtiön säh-

kön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 3200 megawattia vuonna 2014 ja käytössä ollut 

lämmön tuotantokapasiteetti oli 2204 megawattia. Pohjolan Voima Oy:n sähkön tuo-

tannon osuus oli noin 21 prosenttiyksikköä kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä 

vuonna 2014. Kuvassa 2 on Pohjolan Voima Oy:n tuotantokapasiteetti voimalaitok-

sittain. (Pohjolan Voima Oy:n www-sivut 2015) Kuvissa 3 ja 4 on Pohjolan Voima 

Oy:n sähkön tuotanto ja sähkön tuotantokapasiteetti vuonna 2014 tuotantomuodoit-

tain. (Pohjolan Voima Oy:n www-sivut 2015) 
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Kuva 2. Pohjolan Voima Oy:n tuotantokapasiteetti vuonna 2014. (Pohjolan Voima 

Oy:n www-sivut 2015) 

 

 

Kuva 3. Pohjolan Voima Oy:n sähkön tuotanto vuonna 2014. (Pohjolan Voima Oy:n 

www-sivut 2015) 



10 

 

 

Kuva 4. Pohjolan Voima Oy:n sähkön tuotantokapasiteetti vuonna 2014. (Pohjolan 

Voima Oy:n www-sivut 2015) 

2.2 Harjavallan käyttökeskus 

 

Harjavallassa tuotetaan tuotannonohjaus-, sähkökauppa- ja tasehallintapalveluita 

Pohjolan Voima Oy:n ja sen osakkaiden omistamille voimalaitoksille. (Kaakkomäki, 

2014) 

 

Harjavallassa hoidetaan Pohjolan Voima Oy:n reaaliaikainen sähkötaseen ajo, läm-

pövoiman tuotannon ohjaus, vesivoimalaitosten reaaliaikainen ajo ja tuotannon 

suunnittelu. 

 

Harjavallan käyttökeskuksessa on jatkuva kolmivuoro tasepuolella ja kolmivuoron 

lisäksi aamuvuorossa on kaupantekijä viikon jokaisena päivänä. Kaupantekijälle kuu-

luu tuotannon suunnittelu ja myynti seuraavan päivän sähkömarkkinoille. Tasepuoli 

vuorostaan ajaa reaaliaikaisesti edellispäivän toteutuneita tuotannon suunnitelmia, 

käy Elbas-kauppaa ja hoitaa sähkötasetta. Tasepuoli vastaa myös Pohjolan Voima 
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Oy:n vesipuolen jokien ja järvien reaaliaikaisesta pinnan valvonnasta, sekä voimalai-

tosaltaiden ja säännösteltyjen järvien reaaliaikaisesta pinnanvalvonnasta. 

3 SÄHKÖMARKKINAT 

Pohjoismaiset sähkömarkkinat muodostuvat Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Suomes-

ta sekä Virosta. Näiden maiden kantaverkkoyhtiöt muodostavat osakeyhtiö muotoi-

sen sähköpörssin nimeltä Nord Pool. Nord Pool perustettiin vuonna 1993 Norjassa ja 

Suomi liittyi Nord Poolin jäseneksi vuonna 1998. Sähköpörssinä Nord Pool toimii 

kauppapaikkana sähkölle, missä sähkön hinta määräytyy sähkön kysynnän ja tarjon-

nan mukaan.  

3.1 Elspot-markkina 

Elspot-markkina toimii sähköpörssin perustana, missä käydään fyysistä kauppaa säh-

köntoimituksesta seuraavalle päivälle. Spot-kaupankäyntiin osallistuvat yritykset lä-

hettävät osto- ja myyntitarjouksensa päivittäin Suomen aikaa kello 13:sta mennessä 

Nord Pool Spot:iin. Kaupan käynti kohdistuu yhdelle tai useammalle tunnille seuraa-

van vuorokauden tunneista ja Suomessa sähköä myydään ajanjaksolla kello 01-01. 

Sähköä myydään tai ostetaan joko tunti- tai blokkitarjouksena.  

 Tuntitarjous tarjotaan yhdelle tunnille, jossa osto- tai myyntitarjous voidaan 

tehdä hinnan ja määrän suhteen ehdollisena. 

 Blokkitarjous toteutuu usealle tunnille joko kokonaisuudessaan tai ei lain-

kaan. Blokkitarjouksia voidaan myös linkittää toisiinsa, jolloin tietyn hintara-

jan kohdalla toinen tai kolmas blokki aktivoituu. 

Sähköpörssi yhdistää tarjoukset tunneittain yhdeksi osto- ja yhdeksi myyntikäyräksi. 

Jokaiselle tunnille lasketaan osto- ja myyntikäyrien leikkauspiste, joka on kysynnän 

ja tarjonnan tasapainopiste. Tässä pisteessä olevaa hintaa kutsutaan systeemihinnak-

si. Systeemihinta on sama kaikille markkinaosapuolille. Kuva 5 esittää hinnan ja 

määrän muodostumista. (Yritysten energiaopas www-sivut 2015) 
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Kuva 5. Hinta ja määrä Elspot-markkinoilla. (Yritysten energiaopas www-sivut 

2015) 

 

3.2 Elbas-markkina 

Elbas-markkinalla pyritään kaupankäyntiin ajallisesti mahdollisimman lähellä säh-

kön fyysistä toimitusta. Tällöin todellinen kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan 

tarkemmin, kuin pelkästään edellisen vuorokausien ennusteiden pohjalta pystytään 

tekemään. Kauppaa pystyy aina tekemään käyttötuntia edeltävään tuntiin saakka ja 

kauppaa käydään anonyymisti. Kauppa toteutuu, kun molempien osapuolien tarjous-

ten hinnat kohtaavat. (Yritysten energiaopas www-sivut 2015) 

3.3 Säätösähkö 

Fyysisten markkinoiden viimeisessä kaupankäynnissä järjestelmävastaava kanta-

verkkoyritys, Suomessa Fingrid Oyj, tasapainottaa käyttötunnin aikaisen tuotannon 

ja kulutuksen. Tehotasapainon ylläpitämiseksi säätökykyisen kapasiteetin haltijat 

voivat jättää säätötarjouksia vapaasta säätökapasiteetistaan. Suomen säätösähkö- 

markkinat ovat osa pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita. (Eerola, 2011). 
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4 TYÖ 

4.1 Aloitus 

Opinnäytetyön aloituspalaverissa sovittiin, että opinnäytetyön tehtävä on kartoittaa 

uusi päiväkirjamalli ja sen tarve Pohjolan Voima Oy:lle. Tarkoituksena oli löytää 

uusi, käytännöllinen  päiväkirjamalli. Päiväkirjamallin tarkoitus on auttaa ja helpot-

taa varsinkin operaattoreiden työntekoa. 

 

Päiväkirjamallin tarkoituksena on toimia tallennuspisteenä reaaliaikaisille tapahtu-

mille, tarkistuspisteenä tapahtumille ja ajankohdille, sekä tiedonkulkuväylänä muille 

toimijoille.  

4.2 Suunnittelu 

Ennen varsinaisten vaihtoehtoisten ohjelmien tutkimista työssä kartoitettiin tarvetta 

päiväkirjamallille ja sen vaatimuksille.  

 

Tarvekartoitus toteutettiin kahdella kyselytutkimuksella, joilla pyrittiin selvittämään 

päiväkirjamallin sisäinen ja ulkoinen tarve. Tavoitteena oli selvittää minkälaisia 

ominaisuuksia päiväkirjamalliin tarvittaisiin, kuinka moni sitä käyttää ja kuinka moni 

sitä haluaisi käyttää. Kyselyjen kysymysten tarkoituksena oli olla suuntaa antavia ja 

auttaa valikoimaan oikeanlaisia ohjelmia vertailtaviksi.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää muutama ohjelma, jotka sopivat kyselyn anta-

miin vastauksiin. Tarkoituksena oli myös miettiä, löytyykö vaihtoehtoista tapaa tie-

don jakeluun.  
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4.3 Kysely 

Kyselyn kysymykset laadittiin yhteistyössä tuotannon Jani Pullin, Juha Laukamon ja 

Jari Aurojärven kanssa. Kysely suoritettiin nettikyselynä ja kyselyyn johtava linkki 

lähetettiin sähköpostilla. Sisäiseen kyselyyn vastasi 50 % ja ulkoiseen kyselyyn vas-

tasi 43 %. 

4.3.1 Sisäinen kysely 

Sisäinen kysely koski Harjavallan käyttökeskusta. Tämän kyselyn tavoitteena oli sel-

vittää, kuinka moni jo lukee nykyistä päiväkirjamallia ja minkälaisia parannuksia he 

haluaisivat siihen. Kyselyn merkitys oli tärkeä, sillä nykyinen päiväkirjamalli on vain 

Harjavallan käyttökeskuksessa käytössä. Liitteessä 1 on sisäisen kyselyn kysymyk-

set. 

4.3.2 Ulkoinen kysely 

Ulkoinen kysely suunnattiin Pohjolan Voima Oy:n nimeämille tuotantoyhtiöiden 

henkilöille. Tämän kyselyn tarkoitus oli selvittää, kuinka moni Harjavallan käyttö-

keskuksen ulkopuolella haluaisi nähdä Harjavallan käyttökeskuksen tasepuolen il-

moituksia. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, minkälaista tietoa he haluaisivat saada 

ja nähdä. Liitteessä 2 on ulkoisen kyselyn kysymykset. 

 

4.3.3 Kyselyjen tulokset 

 

Sisäisen kyselyn tulos oli, että nykyiseen päiväkirjamalliin halutaan suurimpana uu-

distuksena tämän hetkisen neljän päiväkirjan sijaan vain yksi. Tämän hetkinen päi-

väkirjamalli koetaan selkeänä ja helppokäyttöisenä. Suurimpana parannuksena toivo-

taan, että kaikki laitoskohtaiset tiedot löytyisivät yhdestä päiväkirjasta ja että siitä 

näkisi kyseiseltä päivältä/ajalta kaikki laitosta koskevat tiedot. Lisäksi toivotaan tä-

mänhetkistä parempaa haku ominaisuutta ja kommentointi mahdollisuutta. Liitteessä 

3 on sisäisen kyselyn vastaukset. 
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Ulkopuolisen kysely osoitti, että tuotantoyhtiöillä on halukkuutta nähdä Harjavallan 

käyttökeskuksessa tehtyjä päiväkirjamerkintöjä koskien tuotantoyhtiötään. Tuotanto-

yhtiölle on tärkeää reaaliaikaisen tiedon saanti. Tuotantoyhtiöt haluaisivat varsinkin 

UMM:ien ja vastaavien ilmoituksien tiedot. UMM (Urgent Market Message) on vies-

ti, joka lähetetään Nord Pool Spotille. Viesti pitää sisällään tietoja, jotka voivat vai-

kuttaa sähkön hintaan Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tällä tiedotetaan yli 100 

MW laitosten suunnitelluista ja suunnittelemattomista käyttökatkoksista. Kyselyn 

tulos paljasti myös, että yhteistä päiväkirjamalli sovellusta operaattoreiden kanssa ei 

koettu tarpeelliseksi. (Kaakkomäki, 2014) Liitteessä 4 on ulkoisen kyselyn vastauk-

set. 

4.4 Ehdotukset toimintamalliksi 

 

Työhön valittiin neljä vaihtoehtosovellusta päiväkirjamallin uudistamiseksi: 

- ensimmäinen vaihto ehto on nykyinen Excel-versio, 

- toinen vaihtoehto on Microsoftin tarjoama OneNote, 

- kolmantena vaihtoehtona on ABB:n tarjoama päiväkirja ja 

- neljäntenä vaihtoehtona on Altadoc 

 

Näiden lisäksi tutkittiin myös muita ohjelmia, jotka karsiutuivat erinäisistä syistä 

pois. Yhtenä niistä oli SAP kunnossapito-ohjelmisto, joka karsiutui hintansa ja laa-

juutensa takia pois. Kyseisestä ohjelmistosta ei ollut mahdollista saada vain päiväkir-

jamalliin soveltuvaa osiota. Evernote sovellus karsiutui pois, koska on hyvin saman-

lainen kuin OneNote ja koska se ei ollut ominaisuuksiltaan yhteen sopiva päiväkir-

jamallin vaatimusten kanssa. Artturi on myös kunnossapito-ohjelmisto SAP:n tapaan, 

mutta karsitumpi versio. Tästäkään ohjelmistosta ei ollut mahdollista rajata vain päi-

väkirjamallia. 
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4.4.1 Excel-pohjainen päiväkirjamalli 

Excel-pohjainen päiväkirjamalli on tällä hetkellä käytössä Harjavallan käyttökeskuk-

sessa. Yhdeksi vertailtavista ohjelmista Excelin valintaan vaikuttivat, sen jo pitkän 

käytön lisäksi, monipuolinen käyttö ja erilaisten makrojen hyödyntäminen. 

4.4.2 OneNote 

OneNote tuli valituksi sen luovien ja monipuolisten käyttötarkoituksien takia. Lisäksi 

ohjelman sisäistä tietoa on helppo jakaa monella eri tavalla. Myös erilaisten tiedosto-

jen kuten kuvien lisääminen on helppoa. Liitteessä 5 on kuvattuna tiedot - sivu, jossa 

näkyy sovelluksessa olevat muistikirja, synkronointi ja jakaminen muille käyttäjille. 

Liitteessä 6 näkyy salasanalla suojattu välilehti muistikirjassa. Liitteessä 7 näkyy yk-

si malli, miten voi ilmoituksia laittaa. 

4.4.3 ABB:n päiväkirjamalli 

ABB:n tarjoaman päiväkirjamallin valintaan vaikutti, että Pohjolan Voimalla on jo 

mahdollisuus käyttää sitä ja se on yhteensopiva Pohjolan Voima Oy:n käyttämän Fo-

re - järjestelmän kanssa.  

4.4.4 Altadoc 

Altadoc on internetpohjainen erilaisten teknisten dokumenttien ylläpitoon kehitetty 

sovellus, joka mahdollistaa helpon ja nopean dokumenttien tarkastelun, tulostamisen 

ja päivittämisen. Liitteessä 8 on ohjelman alkunäyttö näkymä käyttäjälle, jossa näkyy 

myös viimeisimmät ilmoitukset. Liitteessä 9 on ilmoitusikkunan valintataulukko. 
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4.5 Vertailu 

Vaihtoehtojen vertailu tapahtui taulukon 1 mukaisesti. Vertailuun valitut kriteerit 

pohjautuvat alkukeskusteluissa puhutuista vaatimuksista ja kyselyssä paljastuneista 

toiveista. Taulukossa 1 ja vertailussa sovellus A on ABB:n tarjoama päiväkirjamalli. 

Sovellus B on OneNote. Sovellus C on Excel-pohjainen päiväkirjamalli. Sovellus D 

on Altadoc. 

 

 

 

Kriteerit 
Sovellukset       

A B C D 

Oma Salaus x x   x 

Haku ominaisuus x x   x 

Reaaliaikainen tiedon kulku 
sovelluksessa 

x x   x 

Reaaliaikainen tiedon lähe-
tys 

x x x   

Tietojen listaus/laitos koh-
taisuus 

x x   x 

Vaatii lisäkustannuksia x x x x 

Valintataulukko x     x 

Tietoikkuna x       

Liitetiedostojen lisääminen x x x x 

Taulukko 1. Vaihtoehtojen vertailu 

4.5.1 Oma salaus 

Omalla salauksella tarkoitetaan toimintoa, jolla voidaan sovelluksen sisäistä tiedon 

kulkua ja näkymistä rajoittaa halutuille kohderyhmille. Tämä ominaisuus on erittäin 

tärkeä, koska Pohjolan Voima Oy:n tuotantoyhtiöt ovat omia osakeyhtiöitään eikä 

tuotantoyhtiöiden tietoja saa nähdä kuin osakkeenomistajat. 
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Sovelluksessa A salaus on mahdollista valitsemalla kohteet, joille tieto halutaan an-

taa nähtäväksi. Sovellusta on mahdollista muuttaa siten, että tiedon tallentaja valitsee 

valmiista valikosta kohteet, joilla on mahdollisuus tai joille tieto on määritelty nähtä-

väksi. 

 

Sovelluksessa B salaus toimii niin, että jaetaan kyseinen muistikirja toisen käyttäjän 

kanssa ja annetaan salasana mahdollista lukua ja käyttöä varten joko koko muistikir-

jan osalta tai rajoitetusti. 

 

 

Vaihtoehdoista on ainoa vaihtoehto C, joka ei omaa salausta. Salauksen puute on 

mahdollista kiertää luomalla jokaisella kohteelle oma arkisto, johon tieto kerääntyy. 

Jakamalla nämä eri arkistot oikeille kohde henkilöille saadaan estettyä väärän tiedon 

kulku. 

 

Sovelluksessa D on mahdollisuus sovelluksen A tapaiseen jakamiseen. Sovelluksessa 

D on myös mahdollista tämän lisäksi vielä valita tämän ryhmän sisältä tiedon saajat. 

4.5.2 Haku ominaisuus 

Sovelluksissa A ja D on mahdollista hakea tieto eri paikoista käyttämällä yhtä haku-

kenttää. Sovelluksessa B haku toimii kuitenkin rajoitetusti vain tietyn osa-alueen si-

sällä. Sovelluksessa C ei ole hakutoimintoa ja siinä pitääkin tästä syystä hakea päivä 

kerrallaan tietoa.  

4.5.3 Reaaliaikainen tiedon kulku sovelluksessa 

Reaaliaikaisella tiedon kululla tarkoitetaan järjestelmän tilan olevan jatkuvasti ajan 

tasalla tai tapahtumiin reagointia oikea-aikaisesti. Reaaliaikainen tiedonkulku on tär-

keää, koska näin eri toimijat pystyvät reagoimaan tarvittaessa tiedotteeseen välittö-

mästi oikea-aikaisesti. 
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Sovelluksessa A reaaliaikainen tieto välittyy yhteisen sovelluksen kautta kaikille 

käyttäjille. 

 

Sovellus B välittää tiedon yhteiselle pilvipalvelimelle, josta tieto kulkeutuu muille 

sovelluksen käyttäjille. Toimiakseen reaaliaikaisesti tarvitsee asetuksista laittaa au-

tomaattinen synkronointi päälle, jotta tapahtuma on reaaliaikainen. Jos asetus ei ole 

automaattisessa synkronoinnissa, pitää itse muistaa aina synkronoida sovellusta. 

 

Sovelluksella C ei ole reaaliaikaista tiedon kulkua ohjelman sisällä vaan uusi tieto 

pitää tallentaa esim. pilvipalvelimelle, josta tiedon haltijan pitää se itse ladata. 

 

Sovellus D toimii internet selaimella ja tallentaa tiedon heti kaikille käyttäjille nähtä-

väksi heti ilmoituksen tultua tehdyksi. 

4.5.4 Reaaliaikainen tiedonlähetys 

Reaaliaikainen tiedon lähetys eroaa reaaliaikaisesta tiedonkulusta siten, että tieto 

kulkee nyt sovelluksesta toiseen sovellukseen. Esimerkiksi sovelluksesta on mahdol-

lisuus lähettää tiedote halutulle kohderyhmälle sähköpostiin. 

 

Sovelluksessa A ei ole tällä hetkellä mahdollista reaaliaikaista tiedonlähetystä. 

 

Sovelluksella B ja C on myös mahdollista lähettää ilmoitus sähköpostilla, joko yksit-

täiselle henkilölle tai ennalta tehtyyn jakelulistaan. 

 

Sovelluksessa D ei myöskään ole mahdollista reaaliaikainen tiedonlähetys, mutta tä-

hän sovellukseen on myös saatavissa sähköpostilla toimiva viestin jako-ominaisuus. 

4.5.5 Tietojen listaus-/laitoskohtaisuus 

Sovelluksessa A on mahdollista listata tiedot laitoskohtaisesti sekä päiväkohtaisesti. 
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Sovelluksessa B on myös listaaminen laitoskohtaisesti mahdollista. Tämä edellyttää, 

että sovelluksessa B luodaan laitoksille omat välisivut ja niiden alle vielä tarvittaessa 

alalehdet. Kyseisellä menettelyllä päiväkohtaiset tiedot ovat kuitenkin laitoskohtai-

sella omalla sivullaan. 

 

Sovelluksessa C on vain päiväkohtainen listaus voimassa. Jos haluaa laitoskohtaisen 

näkymän, tarvitsee mennä arkistoon ja katsella sieltä. 

 

 

Sovelluksessa D on mahdollisuus sekä päiväkohtaiseen näkymään että laitoskohtai-

seen näkymään. 

4.5.6  Kustannusvaikutukset 

Kaikki valitut vaihtoehdot vaativat lisäkustannuksia soveltuakseen nykyistä parem-

min palvelevaksi päiväkirjamalliksi Pohjolan Voima Oy:lle. Kaikki vaihtoehdot vaa-

tivat jonkin näköisiä räätälöintiä, jotta kyselytutkimuksen esiintuomat tarpeet täyttyi-

sivät.  

 

Sovellukset A ja D tulevat vaatimaan lisäkustannuksia, koska niiden muuttamiseen 

tarvitaan ulkopuolista apua. 

 

Sovellukset B ja C vaativat myös lisäkustannuksia, vaikka sovelluksien vaatimat 

muutokset suoritettaisiin omana työnä. 

4.5.7 Valintataulukko 

A, C ja D sovelluksissa on tai saa valintataulukot, jotka helpottavat ja nopeuttavat 

päiväkirjaan merkinnän tekoa. Valintataulukon muodostama näkymä vakiomuotoise-

na helpottaa asian lukemista ja jäsentelyä. 

 

Sovelluksessa B ei ole valintataulukkoa. Tämä voi haitata merkintöjen systemaattista 

kirjaamista vapaamuotoisuudellaan ja siten haitata jatkossa tiedon jäsentelyä.  
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4.5.8 Tietoikkuna 

Sovelluksessa A on tietoikkuna aloitussivulla. 

 

Sovelluksessa B ei tällaista toimintoa ole olemassa, mutta se on helposti tehtävissä 

kyseiseen sovellukseen. 

 

Sovelluksissa C ja D ei ole tietoikkunaa. 

4.5.9 Liitetiedostojen lisääminen 

Kaikkiin sovelluksiin voidaan lisätä tarvittaessa linkkejä, mutta tämän lisäksi sovel-

luksiin B ja D on mahdollista lisätä/liittää myös kuvia. 

 

Sovellukseen D saa myös lisättyä tiedostoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pohjolan Voima Oy:n tarpeisiin soveltuva 

päiväkirjamalli. Työssä päädyttiin vertailemaan 4 eri ohjelmaa, jotka olivat Excel-

pohjainen päiväkirjamalli, OneNote, ABB:n päiväkirjamalli ja Altadoc. 

 

Opinnäytetyössä erottuu selvästi ABB:n tarjoama päiväkirjamalli ja Altadoc valittu-

jen kriteerien valossa.  

 

ABB:n vaihtoehdossa on hyvää jo olemassa oleva käyttöjärjestelmä, joka on myös 

yleisessä käytössä Pohjolan Voima Oy:n sisällä. Lisäksi sovelluksen etuna on, että 

päiväkirjamallit olisivat yhden sovelluksen alla ja helppo hakutoiminto. Aloitussivul-

la oleva tietoikkuna on ominaisuus, jota muista vaihtoehdoista ei löydy. 

 

Altadocissa on hyvä tietojen listaus mahdollisuus. Sovelluksessa on selkeät näkymät. 

Sovelluksen etu on, että päiväkirjamallit saadaan samaan sovellukseen ja siinä on 

hakutoiminto. Etuna toimii myös liitetiedostojen mahdollinen lisäys omaan kansioon. 

 

Opinnäytetyö ei anna valmista ratkaisua, mutta toivottavasti se antaa pohjaa päätök-

senteolle, mikä on oikea ratkaisu päiväkirjamallin suhteen. 
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