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TIIVISTELMÄ 
 

THT Control Oy on tamperelainen automaatioalan PK-yritys, joka tekee muun muassa 

valvomosovelluksia prosessiteollisuuden tarpeisiin. Yrityksessä havaittiin tarve kirjoit-

taa käyttöohje asiakasyritysten valvomosovelluksille.  

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena kirjoitettiin käyttöohje, jossa on ohjeistettu ClearSCA-

DA-ohjelmiston esittely, ohjelmiston asennus, poisto ja varmuuskopiointi, järjestelmän 

käynnistäminen ja pysäyttäminen ja ClearSCADAlla luotujen sovellusten rakenne ja 

käyttö. 

 

Ennen ohjeen kirjoittamista kirjoittaja tutustui järjestelmään, joka oli myös osa työtä. 

Ohje laadittiin OpenOffice Writer -ohjelmalla THT Control Oy:n toimitiloissa syksyn 

2009 ja kevään 2010 aikana. Siitä kirjoitettiin ensin alustava versio, jota parannettiin 

jokaisella uudella versiolla. Ohjetta kirjoitettaessa hyödynnettiin kirjallisuutta käytettä-

vyydestä, tekstin asettelusta sekä kohderyhmän analyysistä. 
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ABSTRACT 
 
THT Control Oy is a micro enterprise from Tampere, working in the automation indus-

try. Among automation projects, the company produces SCADA applications for the 

process industry. It was noticed that customers need instructions for these applications. 

 

As a result of this thesis, an instructional book was written, in which the following 

things were instructed: introduction to the ClearSCADA system; installing, removing 

and backing up the programs; starting and stopping the ClearSCADA system; and the 

structure and usage of customer applications. 

 

Before writing the instructions, the author familiarized himself with the system. The 

instructions were written in the OpenOffice Writer -program in THT Control Oy's office 

between fall 2009 and spring 2010. The instructions were written by creating a prelimi-

nary version first and then incrementally improving upon the previous version. Litera-

ture of usability, text layout and analysis of target audiences was used for this thesis. 
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1 Johdanto 
 

ClearSCADA on kolmannen sukupolven valvomo-ohjelmisto, joka toimii tavallisessa 

PC-tietokoneessa, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. ClearSCADA-ohjelmisto on 

käytössä THT Control Oy:ssä, joka on tamperelainen automaatioalan PK-yritys. THT 

Control Oy luo asiakassovelluksia ClearSCADAlla prosessiteollisuuden tarpeisiin — 

mm. lämpö- ja vesilaitoksille. THT Control Oy pyrkii tekemään asiakkaidensa valvo-

moista samankaltaisia ja yleismallisia. Tämän työn pääasiallisena tarkoituksena on kir-

joittaa käyttöohje yleismallisille THT Control Oy:n luomille valvomosovelluksille. 

Käyttöohjetta jaetaan asiakkaille sekä käytetään esittely- ja koulutuskäytössä. 

 

Yleismallisuuden ansiosta valvomoiden tekninen tuki ja ohjeistuksen kirjoittaminen 

eivät ole asiakaskohtaisia. Joskus asiakkaiden vaatimukset eroavat tavallisista tarpeista, 

jolloin tämän työn tavoitteena tehty ohje toimii pohjatekstinä mahdollisen asiakaskoh-

taisen ohjeen laadinnassa. 

 

 

1.1 Ohjeen tilaavasta yrityksestä 
 

THT Control Oy:n perusti 1990-luvun lopulla ryhmä Valmet Automation Oy:ssä työs-

kennelleitä työntekijöitä. Yrityksessä on kokopäivätöissä neljä henkilöä. Liiketoiminta 

koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden automaatioprojekteista. Yritys maahantuo myös 

automaatiolaitteita sekä tekee valvomosovelluksia. Yrityksen asiakkaat ovat suurelta 

osin 200 km:n säteellä Tampereesta. 

 

Yritys maahantuo mm. italialaisia Ascon-säätimiä, yhdysvaltalaista Sixnet-automaatio-

järjestelmää sekä kanadalaista Control Microsystems -yhtiön ClearSCADA-valvomo-

ohjelmistoa. Aikaisemmin yritys käytti Citect-valvomosovellusta, mutta nykyisin yri-

tyksen valvomokäyttöön tarkoitetut asiakassovellukset luodaan ClearSCADAlla.  
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1.2 Käyttöohjeen kirjoittamisesta 
 

ClearSCADA-järjestelmään on olemassa englannin kielellä kirjoitettuja ohjeita, mutta 

ne ovat laajoja, yleismallisia, vaikeaselkoisia ja referenssityyppisiä ohjeita sekä ne kos-

kevat vain itse ClearSCADA-ohjelmaa eivätkä sillä laadittuja sovelluksia. Tämän työn 

tavoitteena on luoda erityyppinen ohje: ohjeen pääasiallinen tarkoitus on opastaa THT 

Control Oy:n tekemien yksittäisten valvomosovellusten käyttöä. 

 

ClearSCADA-sovellusten suunnittelu ja niiden käyttö ovat kaksi erilaista asiaa, ja ne 

vaativat aivan erilaiset ohjeet. Myös valvomosovellusten käyttäjäkunta koostuu erityyp-

pisistä ihmisistä kuin valvomosovellusten suunnittelijakunta. 

 

ClearSCADA-järjestelmä ei ollut tämän työn kirjoittajalle tuttu, joten valvomosovellus-

ten käyttöohjeen kirjoittaminen opetti samalla ClearSCADA-järjestelmän käyttöä kir-

joittajallekin.  
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2 Valvomo-ohjelmistoista 
 

2.1 Mitä valvomo tarkoittaa 
 

Valvomo (engl. SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition) on esim. jonkin 

laitoksen huone, jossa voidaan valvoa sekä ohjata laitoksen toimintaa. Prosessiteolli-

suuden valvomoissa valvotaan sekä ohjataan prosesseja.   

 

Sanalla valvomo tarkoitetaan nykyisesti käytännössä PC-valvomoa. PC-valvomo on 

tavallinen PC-tietokone, jossa on käytössä valvomo-ohjelmisto sekä IO-liitynnät auto-

maatiojärjestelmään. Kuviossa 1 on hyvin yksinkertainen valvomosovellus. Sovellus 

mittaa sekä näyttää säiliön pinnankorkeuden ja pumpun käyntitilan.  

 

 
Kuvio 1. Hyvin yksinkertainen valvomosovellus (l. valvomonäyttö) 

 

Daneels ja Salter kuvailevat valvomoita seuraavasti: 

 

”Valvomot eivät ole kokonaisia automaatiojärjestelmiä, vaan ne keskittyvät lähinnä 

järjestelmän valvontaan. […] Yleisesti valvomot liitetään ohjelmoitaviin logiikoihin tai 

muihin kaupallisiin laitteistomoduuleihin.” (Daneels & Salter, 339) 

 

Valvomon PC-tietokone ei siis ole kriittinen osa prosessia, vaan sitä käytetään valvon-

taan ja järjestelmän hallitsemiseen.  
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2.2 Valvomoiden kehitys on edennyt kolmanteen sukupolveen 
 

Valvomot tulivat suosituksi 1960-luvulla. Niiden suosio on kasvanut ja niitä on kehitet-

ty huomattavasti. Nykypäivänä valvomot ovat edenneet tekniikan kolmanteen sukupol-

veen.  

 

Ensimmäisen sukupolven valvomot 
Aivan ensimmäisten valvomoiden käyttötarkoitus oli lähinnä kerätä ohjattavan järjes-

telmän mittarit yhdelle näytölle. Valvomotekniikoiden edetessä valvomot suorittivat 

myös laskutoimituksia suurtietokoneissa, jotka olivat kalliita ja nimensä mukaisesti suu-

rikokoisia. Valvomon näyttö saattoi näyttää kuvion 2 kaltaiselta.  

 

 
Kuvio 2. Ensimmäisen sukupolven valvomonäytön periaatekuvio 

 

Ensimmäisen sukupolven aikana ei ollut käytössä väylätekniikkaa, joten automaatiojär-

jestelmät ja valvomot eivät olleet yhteydessä muihin järjestelmiin.  

 

Toisen sukupolven valvomot 
Toisen sukupolven valvomoissa ei ainoastaan näytetty järjestelmästä luettuja mittareita, 

vaan järjestelmää myös ohjattiin valvomosta. Valvomonäyttö saattoi näyttää esimerkiksi 

kuvion 3 mukaiselta. Valvomot siirtyivät suurtietokoneista halvempiin PC-

tietokoneisiin.  
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Kuvio 3. Toisen sukupolven valvomonäytön periaatekuvio 

 

Toisen sukupolven valvomoissa järjestelmän laskutoimitukset suoritettiin useilla eri 

prosessiasemilla, jotka viestivät keskenään reaaliaikaisesti LAN-verkon välityksellä. 

Myös valvomo-PC oli yhteydessä prosessiasemiin LAN-verkon välityksellä. 

 

Viestinnässä käytetyt protokollat sekä prosessiasemien laitteistotekniikat olivat määrit-

telyltään yleensä suljettuja (ts. ne eivät olleet avoimia). Tästä syystä järjestelmän yhtä 

osaa ei voinut helposti korvata toisen valmistajan vastaavalla osalla.  

 

 

Kolmannen sukupolven valvomot 
Kolmannen sukupolven valvomot ovat nykypäivän tekniikkaa. Niissä käytetään avoimia 

standardeja; aiemmin käytettiin suljettuja protokollia ja laitteistoja. Avoimet standardit 

ovat laajemmin testattuja, ja ne tarjoavat järjestelmälle paremman liitettävyyden. Kol-

mannen sukupolven valvomon näyttö on hyvin samankaltainen kuin toisen sukupolven-

kin. Erot kohdistuvat sisäiseen toteutukseen. 

 

Järjestelmien eri osat koostuvat oliosta (ts. objekteista), joten järjestelmät ovat raken-

teeltaan modulaarisia. Modulaarisuus tarkoittaa järjestelmän koostumista pienemmistä 

yksittäisistä osista. Olio tarkoittaakin järjestelmän pientä, itsenäistä osaa, joka liittyy 

toisiin olioihin rajapintojen avulla. Yksittäistä oliota voi ajatella palapelin palasena, jos-

sa palan reunat vastaavat rajapintoja. Yksittäisen olion vaihtaminen toisen valmistajan 

vastaavaan olioon on helppoa, kunhan olioiden rajapinnat ovat samanlaisia. Avoimien 

standardien sekä olioiden käytön ansiosta yhteensopivan tekniikan määrä on laajempi 

kuin suljetuissa järjestelmissä.   
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3 Ohjeistuksen kohde 
 

Ennen ohjeen kirjoittamista on syytä miettiä kenelle ohje on tarkoitettu, mikä on ohjeen 

tarkoitus, mitä ohje koskee sekä mitä se ei koske. 

 

 

3.1 Kohderyhmän analyysi sekä ohjeen tarkoituksen määritys 
 

Ohjeen kohderyhmä 
Esitysten kohdeyleisön voi jakaa kolmeen ryhmään: asiantuntija-, puoliasiantuntija- ja 

aloittelijayleisöihin. (Heath 2008, 21). Myös ohjetekstillä katsottiin olevan samat kolme 

ryhmää kuin esityksillä. Tässä tapauksessa asiantuntijayleisö tuntisi ClearSCADA-

järjestelmän jo entuudestaan, puoliasiantuntijayleisö tuntisi muita valvomojärjestelmiä 

entuudestaan sekä aloittelijayleisö ei tuntisi entuudestaan mitään valvomojärjestelmiä. 

Ohjeen kohderyhmä oletettiin koostuvan aloittelijoista.  Jos edistyneemmät käyttäjät 

lukevat ohjetta, heitä varten siitä pyrittiin tekemään silmäiltävä. 

 

Ohjeen tarkoitus 
Erilaisilla esityksillä on erilaisia tarkoituksia (Heath 2008, 23). Myös ohjetekstillä on 

vastaava tarkoitus. Eri tekstien mahdollisia tarkoituksia ovat esim. mielipiteisiin vaikut-

taminen, opettaminen, informointi ja inspirointi. Näistä vaihtoehdoista ohjetekstin tar-

koitus on selvä: tekstin tarkoitus on ohjeistaa käyttäjää. Toissijaisena tarkoituksena on 

informoida käyttäjää ohjelmiston ominaisuuksista ja toiminnasta sekä rohkaista häntä 

tutustumaan ominaisuuksiin etukäteen ja kokeilemaan niitä varsinaisen käytön aikana. 

 

 

3.2 Mitä ohjeistus koskee 
 

Käyttöohjeen tarkoitus on opastaa sekä ClearSCADA-ohjelmiston käyttöä, että Clear-

SCADAlla luotujen sovellusten käyttöä. ClearSCADA on pääosin suomennettu valvo-

mo-ohjelmisto, jonka tarkka esittely on liitteestä 1. Ensisijaisesti on tarkoitus ohjeistaa 

THT Control Oy:n omien sovellusten käyttöä.  
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Kokonaisuudessaan ohjeessa on käsitelty seuraavia aiheita: 

• ClearSCADA-ohjelmiston esittely 

• ClearSCADA-ohjelmiston asennus, poisto ja varmuuskopiointi 

• ClearSCADA-järjestelmän käynnistäminen ja pysäyttäminen 

• ClearSCADAlla luotujen sovellusten rakenne ja käyttö. 

 

Kuviossa 4 on esitetty ViewX-asiakasohjelma, jota asiakkaat pääasiallisesti käyttävät. 

ViewX:n lisäksi asiakkaat voivat käyttää toista asiakasohjelmaa, verkkopohjaista 

WebX:ää. 

 

 
Kuvio 4. ClearSCADA-ohjelmiston osa, ViewX-asiakasohjelma. 

 

ViewX-ohjelman rakenne on selostettu liitteen 1 sivulla 28. Selostusta ei toisteta tässä. 

 

ClearSCADAlla luodut THT Control Oy:n valvomosovellukset koostuvat mm. erilaisis-

ta kentistä, joihin liittyy paljon toiminnallisuutta, joten niiden käytöstä on selostettu 

suhteellisen paljon. Kuviossa 5 on esitetty esimerkkinä mittauskenttä, joka näyttää teks-

tinä jonkun mittauspisteen mittaustiedon. Klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella 

mittauskenttää aukeaa kuviossa näkyvä valikko. 
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Kuvio 5. Sovelluksissa olevasta mittauskentästä aukeaa valikko 

 

Sovelluksissa käytettyjä erilaisia kenttiä ovat mm. mittauskenttä, asetuskenttä, digitaali-

nen indikointi -kenttä sekä moottorikenttä. Klikkaamalla mitä tahansa niistä aukeaa lä-

hes samanlainen valikko kuin kuviossa 5.  

 

 

3.3 Mitä ohjeistus ei koske 
 

Ohjeistuksen ulkopuolelle on jätetty normaalin PC-tietokoneen sekä Windows-käyttö-

järjestelmän käyttö. Kaikille järjestelmän käyttäjille ne eivät välttämättä ole tuttuja, 

mutta koulutus niiden käyttöön katsotaan olevan asiakkaan vastuulla. Ohjeessa on silti 

otettu huomioon käyttäjien mahdollinen kokemattomuus. Ohjeessa esimerkiksi pyyde-

tään käyttäjää klikkaamaan hiiren vasemmalla painikkeella, vaikka kokeneelle käyttäjäl-

le hiiren vasemman painikkeen käyttö voi olla itsestään selvää. 
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4 Ohjeen laatimisprosessi 
 

4.1 Tilanne ennen työn aloittamista 
 

THT Control Oy:llä oli ennen ohjeen kirjoitusta valmiina alustavia ohjeita erillisissä 

dokumenteissa sekä ohjedokumentin alustava rakenne. Rakenne käytiin läpi yhdessä 

tämän työn tilaajan edustajan kanssa ennen kirjoittamisen aloittamista. Alustavassa ra-

kenteessa oli määritelty lähinnä otsikoiden hierarkia. Ohjeen tulevat lukijat ja heidän 

tarpeensa ovat valvojalle hyvin tuttuja, joten kirjoittamisprosessi sai selkeän päämäärän 

jo pelkällä otsikoiden määrittämisellä sekä keskustelemalla niistä. 

 

 

4.2 Kirjoittamisprosessin versioinnista 
 

Ohje laadittiin kirjoittamalla tekstiä otsikoiden alle pienin askelin, kuten kuviossa 6. 

Ohjetta ei siis kirjoitettu alusta loppuun (kuvio 7). 

  

 

Kuvio 6. Tekstin laatiminen suoritettiin pienin askelin 

 

 
Kuvio 7. Kirjoittamisen perinteinen malli 

 

Ohje oli siten periaatteessa koko ajan valmiina sekä tulostettavissa. Ohjeesta otettiinkin 

tulosteita asiakkaille ennen kuin versio 1.00 oli valmis. Versio 1.00 ei ole ohjeen lopul-

linen versio, vaan ohjeen kehitys jatkuu koko ajan; haluttuja kohtia tullaan parantamaan 

milloin tarvetta tuntuu olevan.  
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5 Ohjeen muotoseikoista 
 

Tässä kappaleessa on käsitelty ohjeen muotoseikkoihin liittyviä asioita. 

 

 

5.1 Ohjeen jakelumuoto ja kirjoitusohjelmiston valinta 
 

Ohjeesta tulee paperimuotoinen ohje. Se kirjoitettiin OpenOffice Writer -tekstinkäsitte-

lyohjelmalla, koska se on ilmainen ohjelma, joka oli yrityksellä käytössä ennen ohjeen 

kirjoittamista; aiemmin laadittu pohja oli alettu kirjoittaa sillä. Ohjetta aiotaan jakaa 

myös PDF-muodossa, mutta silloin pääasiallisena tarkoituksena on, että asiakkaat tulos-

tavat ohjeen itse. 

 

Kuvien numeroihin voi viitata automaattisesti 
Ohjeessa käytettiin runsaasti kuvia. Monen kuvan käyttö aiheutti ongelman kuvien nu-

meroihin viitatessa: jos ohjeen alkupuolelle lisättiin kuva, muuttuivat kaikki sen jälkei-

set kuvat yhdellä numeroarvolla suuremmiksi. Ongelmaan löytyi ratkaisu: kuvien viitta-

ukset tehtiin OpenOffice Writerin ristiviittaus-toiminnolla. Ristiviittaus-toiminto lisäsi 

tekstiin automaattisesti päivittyvän kentän, jonka sisältönä oli viitattavan kuvan numero. 

Ristiviittaustoiminnon ansiosta ohjeeseen pystyi lisäämään kuvia mihin tahansa ilman, 

että kuvien viittaukset menivät sekaisin. 

 

 

5.2 Kirjoitusasusta 
 

Erityyppisiä kirjasinlajeja tarvitaan otsikoille ja teksteille 
Ohjeen otsikot on hyvä kirjoittaa pääteviivattomalla (eli groteskilla, engl. sans serif) 

kirjasinlajilla; pääteksti on hyvä kirjoittaa pääteviivallisella (eli antiikvalla, engl. serif) 

kirjasinlajilla. Pääteviivallisella kirjasimella kirjoitettu teksti on selkeämpää, mutta pit-

kiä tekstejä on helpompi lukea, jos ne on kirjoitettu pääteviivattomalla kirjasimella. 

(Beer & McMurrey 1997, 30) 
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Pääteviivattomat kirjasinlajit ovat tavallisia varsinkin esitettäessä tekstiä tietokoneen 

ruudulla. (Korpela 2008) Tietokoneen näyttöjen tarkkuus ei yleensä riitä pääteviivallis-

ten kirjasinlajien toistoon. Julkaisukanavana on paperinen ohje, joten tämä rajoite ei 

koske käyttöohjetta. 

 

Teksti on hyvä tasata vasempaan reunaan 
Ohjetta kirjoitettaessa tuli harkita kahta vaihtoehtoa: joko teksti tasataan molempiin 

reunoihin tai se tasataan vain vasempaan reunaan. Molempiin reunoihin tasattu teksti on 

siistin näköistä, ja se antaa ammattimaisen vaikutelman (Sussams 1998, 42). Vasem-

paan reunaan tasattu teksti on kuitenkin helpompaa lukea (Beer & McMurrey 1997, 30). 

 

Ammattimaisilla julkaisuohjelmistoilla molempiin reunoihin tasattu tekstikin on helppo-

lukuista. Käytössä oli kuitenkin OpenOffice Writer -tekstinkäsittelyohjelma, jonka omi-

naisuudet eivät riitä tuottamaan selkeää, molempiin reunoihin tasattua tekstiä.   

 

Tekstin pääasiallinen tarkoitus on ohjeistaa käyttäjää eikä vaikuttaa yrityksen imagon 

ammattimaisuuteen. Sen takia ohjeen teksti kirjoitettiin vasempaan reunaan tasaten.  

 

Tekstissä on oltava riittävästi tyhjää tilaa 
Myös tekstin tyhjiin osiin on kiinnitettävä huomiota. Beer ja McMurrey (1997, s. 30–

31) kertovat tyhjästä tilasta seuraavaa: 

 

”Tyhjä tila [engl. whitespace] tarjoaa lukijalle vertauskuvallista hengähdystilaa. Tyhjää 

tilaa tulee tarjota 

• asettamalla yhdenmukaiset ja riittävät marginaalit  

• jättämällä tyhjä rivi jokaisen kappaleen jälkeen 

• jättämällä tyhjä rivi ennen ja jälkeen otsikon 

• jättämällä tyhjä rivi ennen ja jälkeen kuvien ja taulukoiden 

• sisentämällä aliotsikot ja -kappaleet tarvittaessa käyttäen tekstin vasemman reu-
nan tasausta.”  

Ohjeessa otettiin huomioon yllä mainitut seikat. Ennen otsikoita sekä niiden jälkeen 

jätettiin tyhjä rivi, paitsi kappaleotsikoiden jälkeen. Tyhjä rivi kappaleotsikoiden jälkeen 

jättäisi tässä tapauksessa liikaa tyhjää tilaa. Kuvien jälkeen jätettiin yhden rivin verran 

tyhjää tilaa. Kuvat sisennettiin niin, että tekstin vasemmassa reunassa oli taukoja. 
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Liian syvää numerointihierarkiaa tulee välttää 
Otsikoiden numerointijärjestelmä helpottaa viitteiden tekemistä pitkissä raporteissa. 

Beer ja McMurrey (1997, 25) kertovat: 

 

”Kun numerointijärjestelmää käyttää, tulee välttää liian pitkälle menevää numerointia. 

Jos numerointi menee tasoille, kuten 2.11.3.4.6.23, on ehkä syytä jakaa dokumentti pie-

nempiin osiin ja ottaa niissä käyttöön oma numerointinsa.”  

 

Ohjeessa päätettiin käyttää maksimissaan kolmen numeron syvyistä numerointitasoa — 

esim. 1.2.3. Jos otsikolla oli kirjoitushetkellä syvempi numerointitaso, siirrettiin otsikoi-

ta yksi taso ylöspäin, jolloin alkuperäisestä alaotsikosta tuli pääotsikko (esim. 1.2 → 1). 

 

Kappaleiden tulee olla lyhyitä 
Beer ja McMurrey (1997, 26) kuvailevat pitkiä kappaleita seuraavasti: 

 

”Kukaan ei halua lukea pitkää lohkoa reunasta reunaan kirjoitettua tekstiä. Teksti on 

pilkottava helpommin sisäistettäviin osiin.”  

 

Ohjeessa käytettiin järjestelmällisesti tyyliä, jossa kappaleen otsikkona on lause tai väite 

sekä otsikon jälkeen on kirjoitettu sitä tukevaa tekstiä. Siten ohjetta voi silmäillä, sekä 

löytää haluamansa kohdan lukematta isoa tekstikokonaisuutta. 

 

Ohjetta tukemaan on liitetty runsaasti kuvia 
Ohjeen selkeyttämiseksi dokumenttiin on liitetty paljon kuvia, joiden tarkoitus on antaa 

asiayhteys tekstiin sekä samalla esitellä käyttäjille jo etukäteen, miltä joku ominaisuus 

näyttää. Kuvat toimivat käyttäjälle eräänlaisena karttana, johon tekstissä selostettu toi-

minnallisuus liittyy. 

 

 

5.3 Ohjeessa käytetystä kielestä 
 

Ohjeessa käytetyllä kielellä on merkitystä. Koska ohje koskee osittain englanninkielistä 

tuotetta sekä ohjeeseen tiedon lähteet ovat englanninkielisiä, on vaarana kirjoittaa ohje 

englantimaisella suomen kielellä tai hienostelevalla, niin sanotulla kapulakielellä.  
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Selkokielistä tekstiä on helppo ja mukava lukea. SFS-EN standardi 62079 suosittelee 

ohjetekstien kieleen mm. seuraavia tyyliseikkoja: 

  

”Kirjoittajan esitystyylin on oltava selvää, suoraa ja yksiselitteistä. Esimerkiksi 

— passiivimuodon sijasta verbejä on yleensä käytettävä aktiivimuodossa 

— kehotusten sijasta on yleensä käytettävä käskymuotoja 

— teksti on kohdistettava suoraan lukijalle.” (SFS-EN 62079, 50) 

 

Standardissa on esimerkkitaulukko, jossa täsmennetään seuraavasti: suositeltava tyyli 

on esimerkiksi ”Katkaise sähkö”, ei ”Varmista, että sähkö on katkaistu”. (SFS-EN 

62079, 50) 

 

Ohje kirjoitettiin huomioiden yllä olevat asiat systemaattisesti sekä käyttäen mahdolli-

simman yksinkertaisia ja selkokielisiä sanoja. Esimerkiksi englanninkielistä sanaa icon 

voisi kutsua ikoniksi, mutta parempi suomennos sanalle on kuvake.  
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6 Tulosten tarkastelu 
 

Ohjetta lukeneet asiakkaat ovat suhtautuneet siihen positiivisesti tai he eivät ainakaan 

ole ääneen sanoneet ohjeesta negatiivisia asioita. Koska ohje ei ole varsinaisesti koskaan 

valmis, ohjetta olisi voinut parantaa loputtomasti. Ohjeen kirjoittamiseen ei ollut kui-

tenkaan rajattomia resursseja, joten jossakin vaiheessa oli todettava, että siitä oli tullut 

riittävän hyvä julkaistavaksi. Ohje otettiin käyttöön ja sen toimivuutta käytössä alettiin 

seurata. 

 

Ohjetta voi jatkossa parantaa käytön aikana saadun palautteen perusteella. Ohjelmiston 

käyttäjät tulevat esittämään tekniselle tuelle kysymyksiä aiheista, joissa he kokevat tar-

vitsevansa apua. Käyttäjien esittämät kysymykset tulevat kertomaan, minkälaisia asioita 

ohjeesta mahdollisesti puuttuu tai mihin kohtiin tulisi kiinnittää huomiota. Käyttäjät 

eivät kuitenkaan aina kehtaa tai muista syistä halua esittää heitä askarruttavia kysymyk-

siä tai antaa palautetta. 

 

 

6.1 Käytettävyystestaus 
 

Koska asiakkailta ei aina saa aivan suoraa palautetta, voi ongelmaan auttaa käytettä-

vyystestaus. Käytettävyystestauksesta saatu tieto tukisi muilla keinoin saatua palautetta. 

Ohjeelle ei vielä suoritettu käytettävyystestausta, sillä tarkoituksena oli luoda ohjeesta 

ensimmäinen versio. Testauksen voi suorittaa seuraavaa versiota varten. 

 

Käytettävyystestauksen tuloksilla saisi selville ohjeen nykytilan ja käyttäjien ajatusmal-

lien eroja. Erot voi saada esimerkiksi pyytämällä asiakasta ajattelemaan ääneen. Sink-

konen, Kuoppala, Parkkinen ja Vastamäki (2006, 275) kuvailevat käytettävyystestin 

perusversiota seuraavasti: 

 

”Käytettävyystestin perusversiossa pyritään selvittämään käyttäjän mentaalimalleja niin, 

että käyttäjä suorittaessaan tehtäviä tuotteella ajattelee samalla ääneen.”  
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Sinkkonen ym. jatkavat: 

 

”On tavallinen erehdys sekoittaa toisiinsa tuotteen käytettävyys ja käyttäjien mielipiteet 

tuotteesta. Se näkyy kahtaalla: moni ihmettelee, miten käytettävyystesteissä saadaan 

merkittäviä tuloksia jo hyvin pienellä käyttäjämäärällä, koska ’jos käyttäjien mielipidet-

tä kysyy, miten jokin pitäisi tehdä, saa vastauksia laidasta laitaan’, ja moni uskoo, että 

kysymällä käyttäjän mielipidettä tuotteesta saadaan selville sen käytettävyys.” (Sinkko-

nen ym., 275) 

 

Käyttäjiltä ei siis pääasiallisesti pyritä selvittämään heidän mielipidettään ohjeesta — 

onko ohje hyvä vai huono tai millainen sen pitäisi olla. Tavoitteena on selvittää heidän 

ajatusmallinsa ja reagoida niihin. 

 

Käytettävyystestin voi suorittaa, jos sille katsotaan olevan tarvetta. Käyttäjien aikaa ei 

tarvitse viedä juuri testiä varten, vaan heitä voi pyytää keskustelemaan tai ajattelemaan 

ääneen silloin, kun heille näyttää asioita ohjeesta esimerkiksi kahdenkeskisessä esittely-

tilaisuudessa. Testin suorittaminen on myös resurssikysymys — halutaanko testiin käyt-

tää sen vaatima aika? 

 

 

6.2 Ohjeeseen voi tehdä pieniä parannuksia 

 

Ohjeessa on useita pieniä yksityiskohtia, joita voisi parantaa. Tässä kappaleessa on käsi-

telty niitä. Osa parannuksista on jo tehty ohjeen uudempiin versioihin. 

 

Edistyneille käyttäjille pikaohje 
Edistyneet käyttäjät tuskin haluavat lukea peruskäyttäjälle tarkoitettua ohjetta. Yrityk-

sissä on monentyyppisiä työntekijöitä, ja toimittamalla ohjeen yritykselle se päätyy eri-

tyyppisten lukijoiden käsiin. Edistyneet käyttäjät voivat siis saada käsiinsä tämän oh-

jeen, vaikka se on tarkoitettu peruskäyttäjälle. Edistynyt käyttäjä lukee todennäköisesti 

mielellään lyhyen ohjeen, ja päättelee siitä itse asioita. Vähemmän kokenut käyttäjä ei 

osaa vastaavia päätelmiä tehdä. 
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Edistyneitä käyttäjiä varten voisi laatia pienen aloitusohjeen — kenties yhden lyhyen 

pikaohjemaisen kappaleen, jolla he pääsevät tutustumaan ohjelmiston toimintaperiaat-

teisiin. Pikaohje voisi olla yksi kappale varsinaisessa ohjeessa, jolloin kaikki ohjeet oli-

sivat samassa paikassa. 

 

Kirjoitusohjelmiston muutosta voi harkita 
Kirjoitettaessa havaittiin ongelma, joka liittyy kirjoitusohjelmistoon: OpenOffice Writer 

-ohjelmalla kirjoitetun ohjeen muotoilu hajoaa joskus — ohjelma esimerkiksi lisää tu-

lostettaessa tekstisivujen väliin tyhjiä sivuja. Joku toinen kirjoitusohjelma, kuten TeX-

järjestelmään perustuva julkaisuohjelmisto voisi toimia paremmin, mutta siirtyminen 

siihen vaatisi uusien ohjelmien käytön opettelua sekä dokumentin siirtoa TEX-muotoon. 

TeX-järjestelmään siirtyminen lienee liian vaikeaa, mutta jatkossa vastaan voi tulla jo-

kin muu ohjelma, joka toimii OpenOffice Writer -ohjelmaa paremmin ja jonka käyttöön 

siirtyminen ei ole vaikeaa. 

 

Sidonnan takia tulee tehdä korjauksia ohjeen muotoon 
Ohjeen sivunumerointi on ylätunnisteen oikeassa reunassa. Kun ohjeesta tehdään kirja, 

jossa teksti on tulostettu molemmille puolille sivua, ovat joka toisen sivun numerot kir-

jan sidonnan puolella, eikä niitä voi lukea.  

 
Myös ohjeen marginaalit ovat versiossa 1.00 sidontaa varten riittäviä vain vasemmassa 

reunassa. Marginaalit tulee sijoittaa sidonnan puolelle, eli vuorottain oikealle ja vasem-

malle. Marginaalien tulee myös olla riittävän suuria. 

 

Ohje tulee päivittää muutosten yhteydessä 
Ohjelman suomennosta tullaan parantamaan. Tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa risti-

riidan ohjelman suomennoksen sekä ohjeessa olevan tekstin välille. ClearSCADAlla 

laadittuja sovelluksiakin parannetaan jatkuvasti, joten niihin on tulossa muutoksia. Kun 

muutoksia tehdään, tulee ohjekin päivittää. 

 

Ohjeen termistö-osiota voi laajentaa 
Ohjeen alussa on termistö, mutta se on lyhyt. Termistöön kannattaa kirjoittaa sanat, jot-

ka eivät ole lukijoille tuttuja. Lukijoille epätutut termit saa selville asiakkailta saadun 

palautteen perusteella.  
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