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1 JOHDANTO 

Maailmassa on monenlaisia käyttöohjeita. Niitä niitä tehdään sekä fyysisille asioille, että 

ohjelmistoille. Ohjeet eivät eroa pelkästään tuotteensa luonteen mukaan, vaan niitä teh-

dään myös erilaisille kohderyhmille.  

Oikean kohderyhmän tiedostaminen onkin yksi ohjeen luomisen peruspilareista. Koke-

neelle käyttäjälle ei välttämättä tarvitse selittää juurta jaksaen kaikkia toiminnallisuuksia 

samalla tavalla, kuten esimerkiksi aloittelijalle. Se saattaa jopa haitata kyseisen ohjeen 

käyttötarkoitusta, sillä suurempi turhan tiedon määrä hidastaa tärkeimpien tietojen löytä-

mistä.  

Tarkoituksenani on tutkia ja selvittää, minkälainen ohje toimii parhaiten juuri toiminnanoh-

jausjärjestelmän pääkäyttäjälle. Aioin käyttää apunani yleisen ohjeiden teorian, käytettä-

vyysopin, sekä ammattilaisten ja kohderyhmän haastattelujen pohjalta saatuja tietoja. Pro-

jektissani käytän kvalitatiivista tutkimusmenetelmää haastateltavien ja kohderyhmän luon-

teen vuoksi.   

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajan sisäisien ohjeistuksien laati-

mista etenkin toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjille. Toiminnanohjausjärjestelmä, eli 

ERP (enterprise resource planning), on kokonaisvaltainen yrityksen liiketoimintaproses-

sien hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmään integroidaan usein 

myös muita ohjelmistoja täydentämään kokonaisuutta. Toimintojen laajuuden vuoksi pää-

käyttäjälle on tärkeää saada etsitty tieto nopeasti ilman ylimääräistä selaamista.  
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2 TAUSTA 

2.1 Toimeksiantaja 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on nopeasti kasvava kansainvälinen suunnittelukon-

serni, joka tarjoaa asiakkailleen laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulau-

tettujen järjestelmien ratkaisut, sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Yritys toimii seit-

semässä eri maassa ja työllistää yli 3000 ammattilaista.  

2.2 Tutkimusongelma 

Työskentelen toimeksiantajalla ja yksi työtehtävistäni on toiminnanohjausjärjestelmämme 

ohjeistusten luominen loppukäyttäjille. Yhteiseksi tavoitteeksi olemme asettaneet tehok-

kaiden ohjeistusten luomisen myös pääkäyttäjille.  

Kansainvälisessä organisaatiossa eri maiden välillä voi olla hyvinkin paljon eroja, ja kaik-

kien eri toimintatapojen muistaminen tai mieleen palauttaminen voi viedä paljon aikaa. 

Maakohtaisten ohjeiden olemassaolo nopeuttaa ja tehostaa työtämme.  

Toiminnanohjausjärjestelmissä on myös paljon asioita, joita tehdään tai luodaan vain har-

voin, joten kaikkien toiminnallisuuksien ja yhteyksien muistaminen on lähes mahdotonta. 

Harvemmin tehdyille asioille on hyvä luoda ohje, jotta mitään tärkeää ei unohdu, eikä asi-

oita tarvitse korjailla jälkikäteen.  

Uuden yrityksen luonti järjestelmään on ehkäpä suurin yksittäinen työtehtävä, mitä järjes-

telmässä voidaan suorittaa. Kaiken luominen ja linkittäminen keskenään, sekä niinkin yk-

sinkertaiset tehtävät, kuten budjettipohjien luonti, voivat viedä turhan kauan aikaa tiedon 

puuttumisen johdosta. Tehokas ohje kaiken pääkäyttäjän vastuulla olevien toimintojen 

suorittamiseen tähän liittyen voi säästää monia työtunteja, sekä pääkäyttäjiltä, että muilta 

projektin osallisilta, kuten taloushallinnolta.  

Tämän työn teoreettisessa ja empiirisessä osassa peilaan löydöksiäni omiin hypo-

teeseihini. Hypoteesini on muodostunut ajan myötä töitä tehdessäni. Tällä hetkellä pää-

käyttäjien omat ohjeistukset ovat lähinnä Word-muotoisia, sekä suurilta osin vanhentu-

nutta tietoa edellisistä ohjelmaversioista.  

2.3 Kohderyhmä 

Oikean kohderyhmän määrittäminen on yksi suurimmista ohjeen suunnitteluun ja toteutuk-

seen vaikuttavia tekijöitä. Ohjeen kohderyhmä vaikuttaa kaikkeen sisällöstä ja ulkonäöstä 

sen julkaisupaikkaan ja luonnollisesti sen lukijoihin. Esimerkiksi ohje aloittelijalle eroaa 
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power userille luodusta ohjeesta hyvinkin paljon, sillä uusi käyttäjä ei välttämättä tiedä oh-

jeen kohteesta mitään. Power user sen sijaan tietää hyvinkin paljon, eikä tarvitse ohjee-

seen mitään ylimääräistä tietoa.  

Power user on tämän opinnäytetyön viitekehyksessä toiminnanohjausjärjestelmän pää-

käyttäjä. Pääkäyttäjän vastuulla on toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito, kehitys ja tuki. 

Pääkäyttäjä on työskennellyt järjestelmän parissa yli viisi vuotta. Power userit ryhmänä yli-

päätään ovat alansa ammattilaisia, jotka tuntevat hyvin oman alansa sanastoa, sekä hal-

linnoimansa järjestelmän toiminnallisuudet.  
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3 HYPOTEESI 

Power userille tarkoitetun ohjeen tulee olla äärimmäisen selkeä ja nopealukuinen. Mitä 

nopeammin käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon, sitä parempi. Mitä vähemmän ylimää-

räistä tietoa ohjeessa on, sitä selkeämpi se on.   

Selkeyttä ei ole koskaan liikaa. Selkeyteen vaikuttaa käytännössä kaikki, mitä ohjeeseen 

liittyy: ohjeen muoto, rakenne, sisältö, ulkoasu, kuvien sijainti, käytetty kieli, sanavalinnat 

ja mahdollisten lauseiden rakenne. Selkeys vaikuttaa ohjeen käytettävyyteen ja nopeu-

teen.  

Ohjeen muodon ja rakenteen tulee olla selkeä ja johdonmukainen. Tarvittava tieto tulisi 

pystyä löytämään mahdollisimman nopeasti. Jos ohje on vaikeaselkoinen ja epäselvä, tar-

vittavan tiedon löytämiseen voi kulua yllättävän kauan aikaa. Monisivuisissa ohjeissa si-

sällysluettelo on ehdoton.  

Ohjeen sisällön tulee sisältää vain tarvittava tieto ilman ylimääräisiä selityksiä, koska käyt-

täjäryhmä on jo ammattilainen järjestelmän käytössä. Toisin sanoen, ohjeen ei tarvitse 

opettaa käyttäjälleen mitään, vaan ainoastaan ohjeistaa tai listata vaiheita. Sisällön voi 

myös jakaa sivun sisällä esimerkiksi puoliksi, jossa toisella puolella on suppea lista tehtä-

vistä asioista, ja toisella puolella jonkinlainen selitys tai muistutus, mihin asia liittyy tai lin-

kittyy, tai vaikkapa tietoa täytettävistä kentistä ja niiden formaateista. Tarvittaessa käyttäjä 

voisi kuitenkin selvitä myös pelkästään suppealla puolella ohjeesta. 

Ulkoasun tulee niin ikään olla selkeä. Ohjeen mahdolliset kuvat tulee olla tarkkaan harkitut 

ja tarvetta vastaavat. Kuvien sijainnin ja sisällön tulee olla linjassa muiden kuvien kanssa. 

Tiedon löytäminen on nopeampaa, kun tietää millaisia kuvia odottaa ohjeelta. Jos kuville 

ei ole tarvetta, niitä ei silloin ohjeeseen lisätä. Mitä vähemmän ohjeessa on turhaa niin sa-

nottua silmänruokaa, sitä toimivampi se on. Ohjeen on tarkoitus ohjata lukijaansa, ei viih-

dyttää häntä. Ulkoasun on kuitenkin hyvä olla muuten silmää miellyttävä ja modernin oloi-

nen.  

Hyvän ohjeen kieli tulee olla selkeää ja nopealukuista. Kohderyhmä huomioiden voidaan 

myös käyttää alan erikoissanastoa, sekä suomenkielisessä ohjeessa voi olla myös eng-

lanninkielisiä termejä. Jos joitakin alaan liittyvää erikoissanastoa tai englanninkielisiä ter-

mejä lähdetään suomentamaan, se voi vaikuttaa ohjeen lukijan kokemukseen negatiivi-

sella tavalla. Huonot suomennokset vaikeuttavat ja hidastavat tekstin ymmärtämistä. Po-

wer user tuntee myöskin alansa sanaston hyvin, joten niitä sisältävää teksti tuntuu tutulta 

ja on myös helppo ymmärtää. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata toimivan käyttöohjeen luontia power user -

käyttäjäryhmän näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoitusta ohjaavat laatimani tutkimuskysy-

mykseni:  

− Mitä ovat power userin vaatimukset käyttöohjeille?  

− Miksi luoda ohje power userille? 

− Miten luodaan ohje power userille? 

Nämä kysymykset ovat hyvin suoraviivaisia ja selkeitä, sekä kysymykset tukevat toisiaan, 

joka auttaa tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kysymykset mahdollistavat myös 

selkeän rakenteen tälle opinnäytetyölle. Selkeys on tässä tapauksessa tärkeää, sillä tar-

koituksena on tehdä toimiva ja nopea ohje ohjeen luomiselle.  

Tutkimuksen tavoitteena on jo valmiiden teoreettisten tietojen hyödyntäminen ja niiden yh-

distäminen konkreettiseksi ohjeiden luomisen ohjeeksi. Selkeä teoriapohja ohjeiden luon-

nille kehittää asiakkaan sisäisten ohjeiden toimivuutta. Tehokkaat ohjeet säästävät työnte-

kijöiden aikaa ja nopeuttaa toimintojen suorittamista.  

4.1 Tutkimuksen metodit 

Ensisijaisesti tutkimusmenetelmän valitsemisessa on pohdittu tutkimuksen ongelmaa ja 

tavoitetta. Nämä kaksi asiaa ratkaisivat oikeanlaisen tutkimusotteen. Heikkilän (2014) mu-

kaan onnistuneeseen tutkimukseen tulee lisäksi valita oikea tutkimusmenetelmä sekä 

kohdejoukko. Tutkimustoiminta voidaan jakaa teoreettiseen tutkimukseen, jossa hyödyn-

netään jo olemassa olevaa tietomateriaalia, sekä empiiriseen, eli havainnoivaan tutkimuk-

seen. 

Empiirisessä eli havainnoivassa osassa tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen pe-

rusteella kehitettyihin menetelmiin. Näillä voidaan testata hypoteesista johdetun teorian 

toteutuminen käytännössä, etsitään vastauksia tutkimusongelmasta johdetuista kysymyk-

siin sekä selvittää ilmiön tai käyttäytymisen syitä. Empiirinen tutkimus jaetaankin kvantita-

tiiviseen tutkimukseen sekä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivinen eli määrällinen 

tutkimus vastaa kysymyksiin: Mikä?, Missä?, Paljonko?, Kuinka usein?. Tämä tutkimus-

menetelmän muoto pyrkii selittämään ilmiötä numeerisen tiedon pohjalta ja on hyvin suuri 

otos. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on harkinnanvaraisesti koottu näyte ja pyrkii 

ymmärtämään ilmiötä pehmeän tiedon pohjalta. (Heikkilä 2014.) 
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Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää itse tutkimuksen luonteen 

vuoksi. Kohderyhmät koostuvat kahdesta tarkasti määritellystä asiantuntijaryhmästä. 

Näitä ovat ohjeiden käyttäjät sekä ohjeiden laatijat. Haastatteluun valikoitui tietty joukko, 

koska tutkimuksen kohde on hyvin rajattu. Tiedot halutaan kerätä nopeasti sekä käytän-

nöllisesti. Tarkoituksena on ymmärtää tutkimukseen osallistujien näkökulmat, joten tutki-

musjoukko on pieni. Tähän tutkimukseen osallistujat on valittu heidän tietotaitonsa sekä 

tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Näiden ryhmien haastattelut antavat kaiken tarvitta-

van tiedon tutkimusta varten.  

Ensimmäinen haastateltava ryhmä on ohjeen kohderyhmä, power user, tässä tapauk-

sessa konsernin toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjä. Toinen haastateltava ryhmä on 

ohjeiden laatimisen ammattilaiset. Haastatteluiden osallistujat osaavat kuvata omasta nä-

kökulmastaan tutkimuksen ilmiötä. Power user tietää, mitä ohjeeltaan haluaa, ja ohjeen 

luomisen ammattilainen tietää, miten tämä ohje laaditaan. 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa myös haastatteluiden kysymysten ja kulun 

muovautumisen tilanteen mukaan, sillä haastattelut voidaan käydä kasvotusten. Haastat-

teluissa ei siis tarvitse pidättäytyä jo valmiiksi luoduissa kysymyksissä, vaan niitä voidaan 

johtaa vastausten perusteella. 

Tutkimuksen tulosten analysointiin käytetään abduktiivista päättelyä. Tutkimuksen johto-

päätökset luodaan yhdistelemällä jo valmista teoriapohjaa kerättyyn aineistoon, eli haas-

tattelujen tuloksiin. Tutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta tehdyt havainnot ja päätelmät 

kohdistetaan teoriaosuuden havaintoihin. Tämän pohjalta laaditaan selkeät ja aiheeseen 

sopivat pelisäännöt ohjeen luomiseen Power userille.  

4.2 Tutkimuksen uhat  

Uskottavuus, vahvistettavuus, reflektiivisyys ja siirrettävyys ovat tärkeitä opinnäytetyön 

luotettavuuskriteereitä. Tämän opinnäytetyön luotettavuuteen voivat vaikuttaa väärät tutki-

muskysymykset ja -metodit, objektiivisuus, huonot tai vajavaiset lähteet, sekä väärien yk-

silöiden tai kysymysten käyttö haastattelutilanteissa. Tutkimuksen päätteeksi voi myös 

käydä niin, että itse tutkimuksen tavoite ei ole tullut täytetyksi.  

Tutkimuskysymykset on laadittu hypoteesin pohjalta. Jos hypoteesi ei vastaa teoriaa, tut-

kimuskysymykset vievät tutkimuksen väärään suuntaan. Tutkimuskysymysten kautta on 

määritelty myös tutkimusmenetelmät. Hypoteesia voidaan pitää luotettavana, koska sen 

on laatinut kohderyhmää vastaava henkilö. Toisen pääkäyttäjän haastattelu estää liiallisen 

objektiivisuuden tulosten tarkastelemisesta. Tällä varmistetaan ohjeen sopivuus myös 

muille pääkäyttäjille.   
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Täysin relevanttien lähteiden löytäminen on työn spesifisyyden takia vaikeaa. Lähteinä on 

käytetty parhaiten asiaa vastaavia käytettävissä olevia lähteitä, sekä muutaman tärkeän 

aiheeseen liittyvän henkilön, kuten Jakob Nielsenin, käytettävyyden teorian isän, tekstejä.  

Haastatteluiden kehikkoperusjoukot voivat olla väärin valitut, eikä millään tavalla kytkök-

sissä tutkittavaan ilmiöön. Toinen haastateltavista ryhmistä, pääkäyttäjä, vastaa täysin tut-

kimuksen kohderyhmää, ja toisen ryhmän, ohjeiden laatimisen ammattilaiset, pyrin valitse-

maan mahdollisimman hyvin vastaamaan tutkimuksen viitekehystä.  

Haastatteluiden kysymykset voivat olla johdattelevia ja aiheen vierestä. Tarkoituksena on 

ymmärtää ilmiötä, joten kysyn haastateltavilta ensin avoimia kysymyksiä, jonka jälkeen ky-

syn tarkentavia kysymyksiä teorian pohjalta mahdollisuuksien mukaan.  

Tutkimuksen tavoite on täytyttävä tutkimuksen päätteeksi. Tutkimuksen aihe on hyvin tar-

kasti määritelty, joten aiheesta poikkeaminen on hyvin vaikeaa.  
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5 KÄYTTÖOHJE  

Käyttöohje on dokumentti, joka sisältää ohjeistuksen tuotteen asennukseen, käyttöön, tai 

vianselvitykseen. Käyttöohje voi olla joko lyhyt, esimerkiksi 10-20 sivuinen, tai kirjamainen 

200 sivun eepos. Mitä monimutkaisempi tuote on, sitä suurempi sivumäärä. Joskus täy-

dellisen ohjeen eri osat voivat muodostaa omia ohjekokonaisuuksiaan. Etenkin jos ohje 

sisältää molemmat, asennuksen ja vianselvityksen. Ohje voi myös sisältää lyhyen aloitus-

oppaan esimerkiksi täysin uusien käyttäjien opastukseen. Jos aloitusopas on tarpeeksi 

suuri, on se oma kokonaisuutensa. (McMurrey 2019.) Yksittäinen käyttöohje voi toimia 

palvelun käyttäjällä, myyjällä, ylläpitäjällä ja korjaajalla, mutta toisinaan kannattaa laatia 

erilliset ohjeet esimerkiksi tuotteen kokoonpanolle, käynnistykselle, vianmääritykselle, 

huollolle ja puhdistukselle. (Nykänen 2002.) 

Käyttöohjeen tarkoituksena on ohjata lukijaa tuotteen, esimerkiksi laitteen, laitejärjestel-

män tai palvelun käytössä ja auttaa ymmärtämään tuotteen toimintaa. Se on myös tärkeä 

osa tuotteen turvallisuutta, sillä se pyrkii ehkäisemään toimintahäiriöitä ja vaaratilanteita. 

(Nykänen 2002.) 

Ohje tulee laatia käyttäjän näkökulmasta käyttäjäryhmän esitiedot ja tarpeet huomioiden. 

Käyttöohjeen pitää olla yksiselitteinen ja rakenteeltaan selkeä. Tiedon on löydyttävä hel-

posti ja nopeasti ilman turhaa selaamista, myös silloin, kun etsitään jotakin yksityiskoh-

taista käyttöavustusta. Parhaiten tarvittavan tiedon löytämistä helpotetaan laatimalla omat 

ohjeensa tuotteen ylläpitoa, huoltoa, korjaustoimenpiteitä ja peruskäyttöä varten. (Nykä-

nen 2002.) 

Nykäsen (2002) mukaan käyttöohjeessa tulee käyttää selkeää ja yksiselitteistä kieltä. Vie-

rasperäisiä tai muuten kohderyhmälle outoja termejä tulee välttää. On tärkeää huomioida, 

että toimintojen nimitykset ovat yhdenmukaisia koko ohjeen ajan ja eri ohjeiden välillä. 

Tarvittaessa voidaan myös laatia erillinen sanasto ohjeen liitteeksi. (Nykänen 2002.) 

Kuvitus on myös usein käyttöohjeen keskeinen osa. Eräät ohjeet, kuten esimerkiksi ko-

koonpano-ohjeet voivatkin sisältää pelkkiä kuvia. Kuvien hyvä puoli on se, että niitä voi-

daan yleensä käyttää erikielisissä ohjeissa. Kuvia käytettäessä täytyy kuitenkin aina muis-

taa, että teksti tukee kuvia ja kuvat tekstiä. (Nykänen 2002.) Tämä voikin joskus unohtua 

käyttöohjetta käännettäessä.  

Hodgsonin (2007) ja Nykäsen (2002) vinkit ohjeen tekijälle: 

− Ota huomioon käyttäjän esitiedot 

− Sisällytä yhden sivun pikaohje 
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− Kirjoita toimintaohjeet myönteisessä sävyssä: kerro mieluummin, mitä käyttäjän 

pitää tai kannattaa tehdä, kuin mitä hän ei saa tehdä 

− Ohjeista käyttäjää askel askeleelta 

− Puhuttele lukijaa ja käytä käskymuotoja  

− Selitä prosessit käyttäjälle, älä vain kerro mitä tehdä 

− Varmista, että ohjeiden laatijat ovat mukana tuotteen suunnittelussa 

− Varmista, että ohjeiden laatijat tuntevat tuotteen ja osaavat käyttää sitä 

− Käytä selkeitä kuvia. Älä ilmaise niissä enempää tietoa kuin ymmärtämiseen ja 

käyttäjän toiminnan kannalta on tarpeellista 

− Ota huomioon, että käyttöohje voidaan myöhemmin kääntää muille kielille 

− Testaa ohje oikeilla ihmisillä ennen sen julkaisua 

5.1 Käytettävyys 

Monet ihmiset jättävät käyttöohjeet lukematta. Sen koetaan olevan turha, tai liian vaikea-

selkoinen. Kun näin tapahtuu, käyttäjä, tuote ja käyttöohjeen laatijat kaikki kärsivät tavalla 

tai toisella. Tämän välttämiseksi käyttöohjeen pitää välittää vahva ja positiivinen ensivai-

kutelma. Tämä saavutetaan välttämällä kirjamainen ulkonäkö, käyttämällä laadukasta pa-

peria, harkituilla värikorostuksilla, sopivalla fyysisellä koolla, toimivilla kuvituksilla, sopi-

valla väljyydellä, hyvällä fonttivalinnalla, sivunumeroinnilla ja kielivalinnalla. (Hodgson 

2007.) 

Käyttöohjeen lukija voi turhautua, jos hän ei löydä tarvitsemaansa tietoa. Tämä johtuu 

usein siitä, että avainsanat, joita ohjeen laatija on käyttänyt, ovat eri avainsanoja kuin millä 

ohjeen lukija hakee tietoa. Tiedon löytämistä voi helpottaa organisoimalla tiedon hierarkki-

sesti oikein, erottaa kappaleet värikoodeilla, jakaa osiot kronologisesti, käyttöfrekvenssin 

mukaan, funktionaalisiin kategorioihin tai eri taitotasoihin (aloittelija vs. ammattilainen). 

(Hodgson 2007.) 

Käytettävyys on yksi ohjeen laadun määrittävistä tekijöistä, joka arvioi ohjeen käytön help-

poutta. Käytettävyys määritellään Nielsenin (2012) mukaan viidellä laadun komponentilla: 

− Opittavuus: Kuinka helposti käyttäjä voi suorittaa yleisiä tehtäviä ensimmäisellä 

lukukerralla? 
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− Tehokkuus: Kun käyttäjä on tottunut ohjeeseen, kuinka nopeasti he voivat suorit-

taa tehtäviä? 

− Muistettavuus: Kun käyttäjä palaa ohjeeseen tietyn ajan käyttämättömyyden jäl-

keen, kuinka nopeasti he osaavat taas lukea ohjetta? 

− Virheet: Kuinka monta virhettä käyttäjät tekevät, kuinka vakavia virheitä, ja kuinka 

helposti he palautuvat virheistään? 

− Mukavuus: Kuinka mukava ohjetta on käyttää?  

Ohjeisiin ja niiden arviointiin liittyy myös hyödyllisyys. Hyödyllisyys tarkoittaa sitä, kuinka 

hyvin ohje vastaa käyttäjän tarpeita. Käytettävyys ja hyödyllisyys ovat yhtä tärkeitä ohjeen 

kokonaishyödyn määrittelemiseen. Jos jokin ohje on helppo ymmärtää, mutta se ei vastaa 

sisällöltään käyttäjän tarpeita, se ei ole silloin kovinkaan hyvä ohje. Jos jokin ohje sisältää 

kaiken tiedon, mitä käyttäjä tarvitsee, mutta on mahdoton tulkita, on se silloinkin huono 

ohje. (Nielsen 2012.) 

Standardit ovat myös yksi suurimmista käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Standardit 

auttavat ohjeen käyttäjää ymmärtämään ohjeen kieltä, sekä löytämään tarvitsemansa. 

Standardoidussa ohjeessa nimeäminen ja ulkoasu pysyy yhtenäisenä kaikissa ohjeissa 

koko ohjeen ajan. (Nielsen 1999).  

Scottin (2008.) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän koettuun käytettävyyteen vaikuttaa 

ohjeen auttavuus, opittavuus, navigaatio ja ulkoasu. Käytettävyyteen vaikuttaa hänen mu-

kaansa myös koettu hyödyllisyys (Kuva 1).  
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Kuva 1. kaavio ERP-dokumentaation koetusta käytettävyydestä (Scott 2008.) 

Koettuun käytettävyyteen vaikuttaa myös kaikki järjestelmän tai ohjeen suunnittelusta läh-

tien. Ohjeiden pitää olla muodoiltaan yhteneväiset, sekä puhua käyttäjän kieltä. Käytettä-

vyys on yksinkertaisuudessaan sitä, että jokin toimii hyvin ja keskiverto henkilö osaa käyt-

tää sitä tarkoitettuun asiaan ilman, että hänen tarvitsee menettää malttinsa. Käytettävyys-

oppia sovelletaan jokapäiväisistä tuotteista kokonaisiin järjestelmiin ja niiden rajapintoihin, 

dokumentaatioon ja tukitoimintoihin. (Scott 2008.) 

5.1.1 Standardit 

Ohjeiden standardisoinnin ansiosta käyttäjän ei tarvitse arvailla, mitä sanat milloinkin tar-

koittavat. Tiedonhaku nopeutuu ulkoasun ja ohjeiden nimeämisten ollessa lukijalleen tut-

tuja. (Nielsen 1999.) 

Tietokoneidenkin ohjelmistot ovat tietyllä tavalla standardisoituja. Esimerkiksi suurim-

massa osassa tietokoneohjelmista Control+X leikkaa ja Control+V liittää tietoa. Nämä toi-

minnot löytyvät myös kaikista sovelluksista Muokkaa-valikon takaa. Näissä tapauksissa 

standardisointi auttaa ihmisiä käyttämään joitakin sovelluksia suoraan ilman mitään opet-

telua, sillä asiat ovat jo ennalta tuttuja. (Nielsen 1999.) Sama pätee myös käyttöohjeisiin. 

Tutulla kaavalla toteutetut ohjeet ovat käyttäjälle jo valmiiksi tuttuja ja helppoja käyttää.  

5.1.2 ERP-dokumentaation käytettävyys ja koettu hyödyllisyys 

Auttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ohje auttaa lukijaansa suorittamaan halua-

mansa toiminnon. Parhaan auttavuuden saavuttamiseksi ohjeen tulee keskittyä käyttäjän 

toimintoihin ja listata yksityiskohtaisesti kaikki tarvittavat vaiheet. Ohjeen sisällön tulee olla 

asiaan kuuluvaa, tarpeeksi syvällistä ja laajaa, sekä ennen kaikkea ajan tasalla olevaa. 

Toimintojen kuvaaminen ja selittäminen auttaa myös lukijaa ymmärtämään miksi niitä suo-

ritetaan. (Scott 2008.) 

Oppiminen on tärkeä käytettävyyden ongelma. Turha tekninen höpinä ja sekavat sanaly-

hennykset haittaavat oppimista. Ohjeen terminologian pitäisi täten vastata ohjeen kohde-

ryhmän käyttämää kieltä. Opittavuus arvioidaan siten, miten helposti järjestelmä on opitta-

vissa ja käyttäjä pääsee tekemään tehtävänsä nopeasti. Liian monta yksityiskohtaa oh-

jeessa luultavasti hidastaa oppimista niiden aiheuttaman informaatiotulvan takia. Infor-

maationtulvan välttämiseksi voi tekstissä käyttää esimerkiksi hyperlinkkejä. (Scott 2008.)  

Navigoinnilla tarkoitetaan tapoja, joilla käyttäjä liikkuu dokumentin tai järjestelmän sisällä. 

Dokumentaatiosta tulee olla helppoa hakea tietoa. Dokumentista pitää löytää tarvittava 
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tieto ilman turhan montaa askelta. Tulostettu ohje on navigoinnin kannalta vaikeampi 

suunnitella, koska siinä ei voi käyttää hakutoimintoa tai hyperlinkkejä. Sisällysluettelo ja 

välilehdet helpottavat navigointia. (Scott 2008.) 

Toimiva ulkoasu hyödyntää hyvän graafisen suunnittelun periaatteita. Värit, fontit, kuvien 

ja tekstin sijainti, väljyys ja graafinen selkeys ovat näistä tärkeimmät. Näiden ei pitäisi kui-

tenkaan viedä käyttäjän huomiota pois itse ohjeen tarkoituksesta. Elektroninen ohje voi 

hyödyntää helposti värejä, sillä niiden käyttö on halvempaa, kuin tulostetuissa ohjeissa. 

(Scott 2008.) 

Toiminnanohjausjärjestelmien dokumentaatioiden koettu hyödyllisyys on riippuvainen 

siitä, että mennään pidemmälle kuin pelkästään askel askeleelta -typpiseen ohjeistuk-

seen. Toiminnot ja järjestelmän logiikka tulee selvittää käyttäjälle. Toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöönottoprosesseissa etenkin liiketoiminnan prosessien logiikan selvittäminen 

on äärimmäisen tärkeää, jotta käyttäjät voivat mukautua muutoksiin heidän työskentelyta-

vassaan. Käyttäjien on päästävä tekemään tärkeät toimintonsa, vaikka järjestelmä tai oh-

jeet olisivat hankalia. Hyödyllisyydelle on erittäin tärkeää, että ohjeen sisältö on asiaan 

kuuluvaa, sekä auttaa suorittamaan toimintoja.  (Scott 2008.) 

Käyttäjät, jotka kokevat teknologian ylipäätään olevan vaikeaa käyttää, kokevat usein sen 

olevan hyödytöntä. Teknologioiden koettuun käytettävyyteen vaikuttaa suuresti järjestel-

mien ja ohjeiden käytön helppouteen keskittyminen. (Scott 2008.) 

5.2 Käyttökokemus 

Käyttökokemus ja käytettävyys ovat kaksi eri asiaa. Käyttökokemuksella tarkoitetaan käyt-

täjän koko kokemusta esimerkiksi jonkin tuotteen kanssa. Käytettävyys on osa käyttöko-

kemusta.  

Peter Morville (2004) jäsentää käyttökokemuksen seitsemään osa-alueeseen, jotka ovat 

hyödyllisyys, käytettävyys, haluttavuus, löydettävyys, helppokäyttöisyys, luotettavuus ja 

arvokkuus. (Kuva 2).  
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Kuva 2. Käyttökokemuksen hunajakenno. (Morville 2004.) 

Morvillen (2004) käyttökokemuksen hunajakenno perustuu hänen aiemmin määrittele-

määnsä kolmen ympyrän malliinsa, jossa ovat eriteltynä vain asiayhteys, sisältö ja käyttä-

jät. Hunajakennomalliinsa hän on sijoittanut arvokkuuden kennon keskelle. Kolmen ympy-

rän mallissa tämä on kaikkien ympyröiden yhtymäkohta. Näin hän pyrkii korostamaan 

asian arvokkuutta, sillä esimerkiksi jonkin ohjeen sisältö voi olla hyvää, mutta jos se ei 

anna lisäarvoa käyttäjälle tai tue asiayhteyttä, se ei ole arvokas.  
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Kuva 3. Informaatioarkkitehtuurin kolme ympyrää (Morville 2004.)  

Kolmen ympyrän malliin verrattaessa asiayhteyteen kuuluu hunajakennomallissa käytettä-

vyys, hyödyllisyys ja haluttavuus. Informaatiosisällön täytyy siis palvella itse asiaa, olla 

helppokäyttöistä ja tarpeellista. (Morville 2004.) 

Sisältöön kuuluu hunajakennomallissa käytettävyys, löydettävyys ja luotettavuus. Käytet-

tävyys on elintärkeä osa sisältöä. Sisällön tulee olla myös luotettavaa ja helposti löydettä-

vissä, jotta käyttäjät löytävät tarvitsevansa tiedon nopeasti. (Morville 2004.) 

Käyttäjään on hunajakennomallissa sisällytetty haluttavuus, helppokäyttöisyys ja luotetta-

vuus. Käyttökokemuksen kannalta on tärkeää pitää mielessä, että erilaiset rajoitteet ote-

taan huomioon. Esimerkiksi näkörajoitteinen ihminen ei välttämättä voi lukea pienifonttisia 

tekstejä. Sisällön tulee myös olla luotettavaa, jotta käyttäjä kokee sen arvokkaana. (Mor-

ville 2004.) 

5.3 Ohjeen kieli 

Nykäsen (2002) mukaan kohderyhmään kuuluvien esitiedot ja asenteet määrittävät oh-

jeen tekstin sisällöllisen ja esitysteknisen vaativuuden. Kirjoittajan on välttämätöntä jo työn 

suunnitteluvaiheessa määritellä tekstinsä kohderyhmä. On tärkeää määrittää sopiva si-

sältö, esitystapa, kieliasu ja tyyli lukijalle. (Nykänen 2002.) 

Lyhenteet eivät saa vaikeuttaa tekstin lukemista. Useimmiten lyhenteet auttavatkin vain 

ohjeen kirjoittajaa. Yleiskielen kirjoitusoppaissa sanotaankin, että lyhenteitä ei kannattaisi 
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käyttää ollenkaan. Poikkeuksia ovat kuitenkin lomakkeet ja taulukot, joissa ei välttämättä 

ole tarpeeksi tilaa pitkille sanoille. Erikoisalojen teksteissä voidaan kuitenkin usein käyttää 

lyhenteitä, koska ne saattavat olla kohderyhmälle, asiantuntijoille, tutumpia kuin niiden al-

kuperäiset sanat. Lyhenteitä voidaan siis käyttää esimerkiksi erikoisalojen teksteissä sil-

loin, kun lyhenne välittää ohjeen käyttäjälle tarkoitetun tiedon yhtä hyvin, tai joskus jopa 

paremmin, kuin lyhentämätön sana. Lyhenteitä käytetään usein myös silloin, kun tarvittua 

sanaa tai lyhennettä käytetään tekstissä monta kertaa, eikä samaa lyhennettä käytetä 

muiden asioiden ilmaisemiseen. (Nykänen 2002.) 

Lyhenteiden hyvä puoli on myös se, että usein etenkin tekniikan teksteissä lyhenteitä käy-

tetään niiden alkuperäiskielen muodossaan riippumatta itse tekstin kielestä. Tällöin ohjeen 

käyttäjän ei tarvitse muistaa monen eri kielen versioita lyhennetyistä sanoista, jos he luke-

vat useamman eri kielten tekstejä. (Nykänen 2002.) 

5.3.1 Termit ja käsitteet 

Termillä tarkoitetaan erikoiskieleen kuuluvaa rajattua käsitettä, jolle on vakiintunut jokin 

nimitys. Termit helpottavat ja tehostavat erikoisalan kielenkäyttöä. Helpottava ja tehostava 

tavoite toteutuu silloin, kun tekstissä voidaan yhdellä tai muutamalla sanalla viitata lyhyesti 

monimutkaisiinkin asiasisältöihin niin, että kaikki tekstin lukijat ymmärtävät asian samalla 

tavalla. Termejä käytettäessä pitää kuitenkin varmistaa, että se on yleisesti hyväksytty ja 

tarkoitettu kohderyhmä ymmärtää sen. (Nykänen 2002.) 

Laajalle yleisölle kirjoittaessa kannattaa välttää ammattitermejä. Tämä pätee myös silloin, 

kun kohderyhmänä ovat muun alan ammattilaiset, sillä heidän oletetaan ymmärtävän vain 

oman alansa termit. Kuvailevien taustatietojen ja esimerkkien esittäminen tekstissä voi 

kuitenkin auttaa lukijaansa ymmärtämään käytetyt termit. (Nykänen 2002.) 

Termejä tulee käyttää johdonmukaisesti siinä merkityksessä, jossa sitä kohderyhmän alan 

kielenkäytössä käytetään. Käsitteet, joita ei voida olettaa olevan lukijalle tuttuja, tulee 

määritellä tekstissä selvästi. (Nykänen 2002.) 

Nykäsen (2002) mukaan luotettavia termien ja määritelmän lähteitä ovat: 

− Terminologisin menetelmin laaditut sanastot 

− Standardeina vahvistetut ammattisanastot 

− Muut määrittelevät (yksikieliset) ammattisanastot 

− Ammatillinen tietokirjallisuus (esimerkiksi oppikirjat)  
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− Muu ammattikirjallisuus 

− Yleinen tietokirjallisuus (esimerkiksi tietosanakirjat) 

 

5.3.2 Ammattislangi 

Slangilla tarkoitetaan yleiskielestä poikkeavaa ja tyyliltään arkista kielimuotoa. Slangia voi-

daan käyttää esimerkiksi tiettyjen alojen rajatuissa ryhmissä. Ammattislangilla erityisesti 

on taipumusta päätyä myös alan kirjoitettuihin teksteihin. Tästä johtuen alasta ymmärtä-

mättömille voi olla mahdotonta lukea ammattikieltä, sillä se sisältää täysin vieraita ja käsit-

tämättömiä sanoja. Slangi itsessään voi etäännyttää kirjoittajan lukijastaan, ja aiheuttaa 

hänessä negatiivisen reaktion. Samanlaisen negatiivisen reaktion voi aiheuttaa myös liial-

linen alan sanaston tai vierasperäisten sanojen käyttäminen silloin, kun sitä ei tarvitsisi. 

(Nykänen 2002.) 

Ammattislangia ei tule käyttää silloin, kun lukijakunta on hyvin laaja tai muuten tuntema-

ton. Jos lukija ei ymmärrä lukemiaan sanoja, ei tekstin sanoma mene perille. Slangi on 

kuitenkin käyttökelpoinen ilmaisukeino silloin, kun käyttäjäryhmä on tarkasti määritelty, 

esimerkiksi työkaverit. Slangia sisältävä teksti ei ole yleensä kovin vakuuttavaa, joten sitä 

kannattaa välttää virallisemmissa teksteissä. (Nykänen 2002.) 

5.4 Laadukas käyttöohje 

Laatu on jo pitkään ollut yritysten yksi tärkeimmistä huolenaiheista etenkin tuotannon 

määrittäjänä. Laatu itsessään on vaikeata hahmottaa, kaavoittaa tai matkia. Ei ole mah-

dollista vain kopioida hyväksi havaitusta dokumentista kaavioita, otsikoita ja listoja, ja saa-

vuttaa näin samaa laatutasoa alkuperäisen dokumentin kanssa. On kuitenkin mahdollista 

käyttää hyviä ohjenuoria samojen elementtien käyttöön laadun parantamiseksi. (Hargis 

2008.) 

Tekninen dokumentaatiolla on usein maine viimeisenä asiana, mitä kukaan haluaa lukea 

avun saamiseksi. Teknistä dokumentaatiota ajatellaan myös usein tylsänä ja pidetään 

mahdottomana löytää. Laadukkaalla teknisellä dokumentaatiolla on kuitenkin piirteitä, 

joilla edellä mainitut ongelmat pyritään ratkaisemaan. Dokumentaation keskeisiä laadun 

piirteitä käyttäjänsä tarpeita vastaavuuden lisäksi ovat helppokäyttöisyys, ymmärrettävyys 

ja löydettävyys. (Hargis 2008.) 

Laatuun liittyen helppokäyttöisyys voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen:  
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− Tehtävälähtöisyyteen; Dokumentaatio auttaa käyttäjäänsä suorittamaan heidän 

työnsä vaatiman tehtävänsä tuotteen käyttöön liittyen 

− Tarkkuuteen; Ei käyttäjän virheitä; dokumentaatio on todenmukainen  

− Kattavuuteen; Kaikkien tarvittavien osien sisältäminen, ilman turhia osia 

Ymmärrettävyys voidaan jakaa seuraaviin kolmeen osa-alueeseen: 

− Selkeys; Ei epäselvyyksiä tai epämääräisyyttä; käyttäjä ymmärtää lukemansa en-

simmäisellä kerralla 

− Konkreettisuus; Tarpeellisten esimerkkien, skenaarioiden, vertausten, kielten ja 

graafien sisällyttäminen 

− Tyyli; Konkreettisuus ja sopivuus kirjoitustyylissä ja sanoissa sekä lauseissa 

Löydettävyys jaetaan seuraaviin kolmeen osa-alueisiin: 

− Organisointiin; Koherentti rakenne, joka on käyttäjän kannalta järkevä 

− Tiedonsaantiin; Dokumentin informaation esitystapa helpottaa käyttäjää löytä-

mään tarvitsemansa tarvittaessa jopa hyvin spesifin tiedon nopeasti ja helposti  

− Visuaalisuuden toimivuuteen; Dokumentti on hyvännäköinen ja korostaa tärkeitä 

tietoja ulkoasun, havainnollistusten, värien, fonttien, ikonien tai muiden graafisten 

apujen kanssa 

Kaikki ylläolevat osa-alueet ovat tärkeitä dokumentaation laadun kriteereitä käyttäjän nä-

kökulmasta. Laatu on siis monen eri piirteen summa. (Hargis 2008.) 

Mahdollisia dokumentaation laadun piirteitä voivat olla Hargisin (2008) mukaan myös:  

− Tiiviys; Sanotaan paljon mahdollisimman vähällä sanamäärällä  

− Johdonmukaisuus; Osien yhteensopivuus ja loogisuus  

− Tarkkuus; Selkeä ulosanti, joka on paikkansa pitävää ja aiheeseen sopivaa  

− Luettavuus; Sanojen ja lauseiden helppo luettavuus  

− Relevanttius; Aiheessa pysyminen  

− Selkeys; Ei sekavuutta tai monimutkaisuutta 

− Riittävyys; Sanotaan riittävästi, mutta ei liikaa 

− Tiedon oikeellisuus; Ei käyttäjän virheitä 
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− Rehellisyys; Totuudenmukaisuus ilman väärää tietoa 

− Hyödyllisyys; Dokumentista on käyttäjälleen hyötyä 

Nämä piirteet ovat kuitenkin oleellisia osia jo aiemmin mainituissa piirteissä, kuten tehtä-

välähtöisyydessä, tarkkuudessa, tyylissä, kattavuudessa ja selkeydessä. (Hargis 2008.) 

5.5 Käyttöohjeen testaus 

Käyttöohje tulee aina testata ennen käyttöönottoa. Testiryhmänä voidaan käyttää loppu-

käyttäjiä tai niitä vastaavia henkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen kehittäjiä ja val-

mistajia ei voida käyttää käyttöohjeen testaamiseen, sillä he saattavat tietää tuotteen toi-

minnallisuudet alusta loppuun, eivätkä täten huomaa mitä ohjeesta saattaa puuttua. (Ny-

känen 2002.) 

Nykäsen (2002) tarkistuslista ohjeiden testaamiseen:  

− Antaako ohje käyttäjälle varmasti riittävät tiedot? 

− Pitävätkö kaikki ohjeen tiedot varmasti paikkansa? 

− Kattaako ohje käytön kaikki vaiheet? 

− Eteneekö ohje loogisesti? 

− Onko jäsennys tehty käyttäjän näkökulmasta? 

− Löytääkö käyttäjä tarvitsemansa tiedot nopeasti ja helposti? 

− Onko ohjeen kieli ymmärrettävää ja helppolukuista? 

− Ovatko kuvat havainnollisia ja riittäviä?  

− Onko kuvien ja tekstin välillä ristiriitoja? 

− Onko ohjeen ulkoasu riittävän selkeä ja helppolukuinen? 

− Tunnistaako käyttäjä, mitkä osat ohjeesta ovat suosituksia ja mitkä varoituksia ja 

kieltoja?  

− Onko ohje ulkonaisesti sellainen, että se sopii käyttötilanteeseen? 

Yksi tapa testata teknistä dokumentaatiota on testata käytettävyyden näkökulmasta. Käy-

tettävyyskokeen kautta löydetään mahdollisia ongelmia etenkin dokumentin tehtävälähtöi-

syyteen ja kattavuuteen liittyen. Varhaisen vaiheen testaaminen on tärkeintä ongelmien 

korjaamisen kannalta, koska silloin voidaan vielä tehdä suuria muutoksia. Vähäisellä käyt-

täjämäärällä testaaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että tulokset olisivat vähemmän paik-

kaansa pitäviä, kuin suurella käyttäjämäärällä testattaessa. Pienempi käyttäjämäärä löy-

tää luultavasti täysin samat virheet samoissa paikoissa. (Hargis 2008.) 
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Teknistä dokumentaatiota testattaessa dokumentaation laatijat voivat käyttää erilaisia 

käyttötilanteita testeissään. Voidaan esimerkiksi kokeilla, löytyykö hakutoimintoa käytettä-

essä haluttua tietoa, vai tuleeko vastaan liikaa tilanteeseen liittymätöntä tietoa. (Hargis 

2008.) 
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6 HAASTATTELUT 

Tutkimuksen haastattelut tehtiin strukturoituina haastatteluina, koska tämä helpottaa kerä-

tyn aineiston peilaamista teoriaan. Tutkimuksessa haastateltiin kahta ohjeiden laatimisen 

ammattilaista, sekä yhtä kohderyhmän henkilöä, toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttä-

jää. Ammattilaisten haastattelut käytiin puhelinhaastatteluina. Kohderyhmän haastattelu 

käytiin puolestaan kasvotusten. Aineistoa kerättiin ohjeiden laatimisen ammattilaisilta seu-

raavilla kysymyksillä: 

− Oletko kohdannut huonoja ohjeita? Mikä tekee ohjeesta huonon? 

− Mikä vaikutus huonolla ohjeella on ohjeen toimivuuteen? 

− Oletko kohdannut hyviä ohjeita? Mikä tekee ohjeesta hyvän? 

− Mikä vaikutus hyvällä ohjeella on ohjeen toimivuuteen? 

− Miten kohderyhmä vaikuttaa ohjeen laatimiseen? 

− Miten aloittelijalle ja ammattilaiselle tehdyt ohjeet eroavat toisistaan? 

− Miten ottaa kohderyhmän ennakkotiedot huomioon? 

− Miksi power user tarvitsee ohjeita? 

− Viisi tärkeintä asiaa power userille tehdyissä ohjeissa, ja miksi? 

Kohderyhmää haastateltiin puolestaan seuraavilla kysymyksillä: 

− Oletko kohdannut huonoja ohjeita? Mikä tekee ohjeesta huonon? 

− Oletko kohdannut hyviä ohjeita? Mikä tekee ohjeesta hyvän? 

− Millainen olisi täydellinen ohje power userille? 

− Miksi power user tarvitsee ohjeita? 

Jotkin tutkimuksen kysymyksistä on aseteltu toistensa vastakohdiksi. Baumeisterin, 

Bratslavksyn, Finkenauerin ja Vohsin mukaan (2001) ihmiset prosessoivat negatiiviset 

asiat eri tavalla, kuin positiiviset asiat. Tämän takia kysymällä erikseen hyvistä ja huo-

noista ohjeista, saadaan usein jonkin verran erilaisia vastauksia.  

6.1  Ammattilaisten haastattelut 

Ohjeiden huonot piirteet keskittyivät haastatteluissa pääosin ohjeen ulkoasuun ja kirjoitus-

tyyliin. Molemmat haastateltavat mainitsivat kuvien huonouden tai niiden puuttumisen ko-

konaan, epäjohdonmukaisuuden, sekä kirjoitusvirheet ja huonon kielen. Esiin nousi myös 

terminologian heittely, eli samasta asiasta käytetään ohjeen sisällä eri termejä, kohderyh-

män huomioimattomuus, eli ohjeessa on liikaa tai liian vähän tietoa, sekä yksinkertaisesti 

se, että haluttua tietoa ei löydy.  
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Ohjeen ollessa huono, sitä ei viitsi käyttää ollenkaan. Jos ohjeeseen tarttuminen tuntuu 

käyttäjän mielestä viimeiseltä ratkaisulta, tilanne on erittäin huono. Ohje on tällöin turha, 

eikä se tee tehtäväänsä.  

Hyviä ohjeen piirteitä haastateltavien mukaan ovat, että ohje näyttää hyvältä, sisältää laa-

dukkaita kuvia, on kirjoitusasultaan ja kieleltään hyvä, on helposti luettava, on johdonmu-

kainen ja etenee loogisesti, on tehtäväkohtainen, kohderyhmä ja mahdolliset ennakkotie-

dot on huomioitu, esittelee parhaan tavan suorittaa toiminto sekä sisältää lyhyitä ja yti-

mekkäitä lauseita. Hyvää on myös se, että ohjeeseen ei tarvitse ensilukeman jälkeen pa-

lata, ellei käytössä tule ongelmatilanteita.  

Ohjeen ollessa hyvä, käyttäjä saa tehtyä tarvitsemansa tehtävät, eli ohje saa aikaan toi-

vottuja tuloksia. Hyvän ohjeen avulla voidaan ratkaista ongelmatilanteita. Ohje täyttää täl-

löin tehtävänsä. 

Haastateltavien mukaan kohderyhmä vaikuttaa ohjeen laatimiseen lähinnä ohjeiden sisäl-

tämien kuvien ja tiedon määrän suhteen. Kokemattomalle käyttäjälle tarvitsee selittää 

asiat alusta lähtien, kun taas kokeneelle käyttäjälle ei tarvitse yleensä selvittää perusasi-

oita. Järjestelmiin liittyen aloittelijan ohjeeseen ei saisi myöskään sisällyttää kokeneen 

käyttäjän näkymiä. Usein eri käyttäjätyypeillä on järjestelmässä erilaiset näkymät, ja yli-

määräiset näkymät aloittelijan ohjeessa saattavat aiheuttaa sekaannusta. Aloittelijan oh-

jeeseen pitäisi sisällyttää vain yksi, yleensä se paras, tapa suorittaa eri toimintoja. Koke-

neiden ohjeeseen voi puolestaan sisällyttää edistyneempien vinkkejä ja vaihtoehtoisia ta-

poja suorittaa jokin toiminto.  

Aloittelijoiden ja ammattilaisten ohjeet eroavat toisistaan etenkin sillä, että aloittelijalle ker-

rotaan yleensä myös, mitä koneella tai järjestelmällä tehdään. Ammattilaiselle riittää usein 

enemmän vianhakuinen ote, jossa kaikki ongelmatilanteet käydään läpi perusteellisesti. 

Ohjeet kattavat ja keskittyvät vain niihin prosesseihin, mitä kohderyhmä laitteella tai järjes-

telmällä suorittaa.  

Ohjeiden tekijän tarvitsee usein arvata kohderyhmän ennakkotiedot, ellei kyse ole aloitteli-

joista. Ohjeessa pyritään antamaan vain sellaista tietoa, jota ei voida olettaa kohderyhmän 

tietävän. Ennakkotiedot huomioiden yritetään myös antamaan sellaista tietoa, joka koe-

taan kohderyhmälle tärkeäksi.  

Haastateltavien mukaan power user tarvitsee ohjeita lähinnä muistin tueksi, sekä ongel-

matilanteiden ratkomiseen. Power userin ohje ei ole tarkoitettu päivittäisen työnteon tuke-

miseen. Ohjeet voivat myös sisältää erityistapauksia, tai toimintoja, joita suoritetaan vain 

harvoin. Power userin ohjeessa toistuvat ongelmatilanteet ja asiat ovat helposti ja 
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nopeasti löydettävissä. Power userin ohje ei myöskään sisällä peruskäyttäjän ohjeita, 

mutta voi sisältää ongelmatilanteiden ratkaisun helpottamiseksi peruskäyttäjän näkymiä. 

Tärkeimmiksi asioiksi power userin ohjeessa haastateltavat listasivat vianetsintä- ja diag-

nosointiohjeet, tiedon löytämisen nopeuden, hyvän sisällysluettelon hyvillä otsikoilla, oiko-

polut, tiivis asian käsittelytyyli, hyvät kuvat eri vaiheista oikeassa järjestyksessä, mahdolli-

simman lyhyet tarvittavan kertovat lauseet, sekä vaihtoehtoiset tavat suorittaa toimintoja. 

Power userin ohjeen pitää myös tietenkin noudattaa hyvän ohjeen peruspiirteitä, niin kuin 

kaikissa ohjeissa yleensä. 

6.2 Kohderyhmän haastattelu 

Power useria haastatellessa ohjeiden huonoiksi piirteiksi selvisi seuraavat: ohjetta ei ole 

tarkastettu toiminnallisuuksia vasten, kieli on teknistä kapulakieltä, eikä vastaa kohderyh-

män kieltä, kuvat puuttuvat tai ovat huonoja, itse ohjetta tarvitse etsiä, eli ei ole helposti 

löydettävissä, sisällysluettelo on puutteellinen tai puuttuu kokonaan, ohje lähtee liikkeelle 

toiminnon keskeltä, eikä kuvaa koko prosessia, sekä se, että ohjeen tieto tai kuvat ovat 

vanhentuneita, eli niitä ei ole päivitetty.  

Hyvät ohjeet ovat puolestaan visuaalisia tuotoksia, missä teksti täydentää kuvia. Teksti on 

myös yksinkertaista, mutta tarpeeksi kuvaavaa, eli tekstiä on vähän, mutta se kertoo pal-

jon. Ihmiset ymmärtävät asioita eri tavalla, joten hyvässä ohjeessa asiat selitetään niin, 

että niitä ei voida ymmärtää väärin. Hyvä ohje on myös helposti löydettävissä, sekä oh-

jeesta on nopea löytää tarvittavaa tietoa. Toiminnot on eroteltu selkeästi, eli lukijan on 

helppo hahmottaa, missä eri toiminnot alkavat ja loppuvat. Hyvässä ohjeessa on eritelty 

toiminnon jokainen työvaihe, ja sillä saadaan käyttäjä suorittamaan tarvitsemansa toimin-

not nopeasti ja oikein. Etenkin järjestelmiin liittyen, hyvän ohjekokonaisuuden ulkoasu ja 

rakenne ovat yhtenäiset, jolloin käyttäjän on helppo käyttää kaikkia kokonaisuuden eri oh-

jeita. Hyvä ohje selittää myös miksi toiminto suoritetaan. Kaikki tieto ja kuvat ovat hyvässä 

ohjeessa ajan tasalla. 

Power userille täydellinen toimintaan keskittyvä ohje on hyvä kuva, johon on liitetty eri työ-

vaiheet numeroina, ja jolla voi suorittaa toiminnon kokonaan. Itselle tehdyissä ohjeissa riit-

tää luettelo työvaiheista niiden suoritusjärjestyksessä. Järjestelmän toimittajan laatima 

ohje tulisi sisältää kattavasti kaikki toiminnallisuudet, joita järjestelmässä voidaan suorit-

taa. Täydellisestä ohjeesta haluttu tieto löytyy nopeasti ja helposti.  

Power user tarvitsee haastateltavan mukaan ohjeita suurimmalta osin muistin tueksi. 

Kaikkea ei voi muistaa. Ohje toimisi siis useimmiten muistilistana. Vähemmän suoritetut 

toiminnot voivat olla vaikeita muistaa, etenkin jos ne ovat kovin laajoja. Uuden yrityksen 
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luonti suoritetaan järjestelmässä harvoin, sekä sisältää valtavan määrän eri työvaiheita. 

Kaiken saaminen oikein kerralla säästää useamman työntekijän aikaa, koska asioita ei 

tarvitse jälkeenpäin selvitellä ja korjailla. Itselle luodut ohjeet parantavat ja tehostavat 

myös oman työn laatua. Hyvien ohjeiden avulla on myös helppo kouluttaa muita käyttäjiä.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUS 

Kohderyhmän ollessa tiedossa, sekä hyvin rajattu, tulisi heidän tarpeisiinsa kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjälle tehdyissä sisäisissä ohjeissa 

tulisi toimeksiantajayrityksessä keskittyä ensisijaisesti kohderyhmän tarpeisiin, jonka jäl-

keen ohje muokataan vastaamaan laadukkaan ohjeen peruspiirteitä: helppokäyttöisyyttä, 

ymmärrettävyyttä ja löydettävyyttä. Pelkkiin kohderyhmän antamiin tietoihin ei voida tu-

keutua, sillä kohderyhmän ei voida olettaa tietävän syvällisesti käyttöohjeiden teoriaa tai 

yleistä käytettävyysteoriaa.  

Haastatteluissa selvisi, että kohderyhmä keskittyy ohjeiden hyvissä ja huonoissa piirteissä 

eri asioihin ohjeiden laatimisen ammattilaisten kanssa. Kohderyhmälle on hyvin tärkeää 

se, että ohje itsessään on helposti löydettävissä ja varmasti ajan tasalla. Kumpaakaan 

näistä ei mainittu ammattilaisten haastatteluissa, vaikka ne ovat tärkeitä laadukkaan oh-

jeen piirteitä. Ohjeiden tekijät tuntevat myös äärimmäisen harvoin kohderyhmänsä henki-

lökohtaisesti, joten sisäisten ohjeiden laatimisessa on se helpottava tekijä, että kohderyh-

män kanssa voidaan keskustella ennen ohjeiden laatimisen prosessin aloittamista. Tallöin 

saadaan parhaat mahdolliset ohjeet, jotka vastaavat kohderyhmän tarpeita. 

Toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjän omaan käyttöön tarkoitetut ohjeet voivat olla 

yksinkertaisuudessaan hyviä kuvia, joihin on liitetty ja numeroitu työvaiheet. Vaihtoehtoi-

sesti, jos työvaiheita on hyvinkin paljon, ja näkymät vaihtuvat prosessin aikana useita ker-

toja, voi pelkkä lista tehtävistä toiminnoista olla riittävä. Ohjeista pitäisi kuitenkin olla help-

poa hahmottaa, mistä mikäkin prosessi alkaa ja mihin se loppuu. Kaikista tärkeintä on pi-

tää ohjeet ajan tasalla ja sisällyttää toiminnon jokainen työvaihe. Tällöin asiat saadaan 

kerralla oikein, joka säästää kaikkien aikaa, eikä mitään ei tarvitsisi korjailla jälkikäteen. 

Kaikkien ohjeiden tulisi olla samassa paikassa, josta ne löytyisivät helposti.  

Ohjeet, joita voidaan käyttää myös muiden käyttäjien kouluttamiseen, voivat olla hieman 

tarkempia ja sisältää enemmän tietoa. Lauseet tulisi kuitenkin pitää mahdollisimman ly-

hyinä niin, että niistä tulee ilmi kaikki tarvittava tieto. Tällaisia ohjeita voivat olla esimer-

kiksi enemmän perustoimintoihin keskittyvät ohjeet, sekä ongelmanratkaisukeskeiset oh-

jeet. 

Ohjeen valmistuttua, tulee se aina testata toiminnallisuuksia vasten. Testin voi suorittaa 

joko kohderyhmä, tai ohjeen luoja. Parhaassa tapauksessa ohjeen voisi testata kuitenkin 

henkilö, jolle ohjeen kuvaama prosessi ei ole ennestään tuttu. Ohjeella tulisi olla mahdol-

lista suorittaa tehtävä ilman mitään ennakkotietoja. Tällä varmistetaan se, että ohje sisäl-

tää kaikki tarvittavat työvaiheet. 
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Toimeksiantajayrityksessä voitaisiin jatkossa ohjeidentekoprosessin alussa aina haasta-

tella kohderyhmä, jotta ohjeista saadaan tehokkaita. Käyttöohjeet voitaisiin myös testata 

ja hyväksyttää kohderyhmällä aina ennen niiden julkaisua. Hyvät ja toimivat käyttöohjeet 

kaikille käyttäjäryhmille vähentää epätietoisuutta ja tehostaa jokaisen työskentelyä.  

Jatkotutkimusehdotuksenani toimeksiantajalle on tutkia, mitä ovat muiden käyttäjäryhmien 

vaatimukset käyttöohjeille. Tällä saadaan selvitettyä, miten muillekin kohderyhmille laadi-

taan toimivia käyttöohjeita. Tutkimusmenetelmänä käyttäisin samoja aineistonkeruumene-

telmiä, kuin tässä tutkimuksessa. Kohderyhmän vaihtuessa haastateltavat henkilöt vali-

taan tarkoituksenmukaisesti vastaamaan tutkittavaa kohderyhmää, sekä haastattelukysy-

mykset mukautetaan vastaamaan uutta tutkimusta. Tämän tutkimuksen teoriaosuus pätee 

myös muille kohderyhmille tehtäviin tutkimuksiin. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää, miten laatia ohje toiminnanohjaus-

järjestelmän pääkäyttäjälle. Tutkimus ja kerätty aineisto tukivat vahvasti jo olemassa ole-

vaa hypoteesia. Tutkimuksen edetessä selvisi kuitenkin uusia asioita, joita ottaa huomioon 

ohjeita laatiessa esimerkiksi kuvien ja tiedon päivittämisen tärkeys.  

Aineiston keruuprosessiin olisi mahdollisesti ollut hyvä löytää lisää kohderyhmän henki-

löitä. Tutkittavan asian tiukan rajauksen myötä tämä olisi ollut mahdotonta, sillä toimeksi-

antajayrityksessä ei ole muita kohderyhmää vastaavia henkilöitä. Yksikin kohderyhmän 

henkilö lisää olisi voinut tuoda uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan. 

Tutkimuksen rajauksen myötä olemassa olevan aineiston löytäminen oli erittäin hankalaa. 

Tämä ratkaistiin etsimällä mahdollisimman laadukkaita ja hyvin tutkittavaa asiaa vastaavia 

lähteitä.  

Tutkimuksen tulos vastasi loppujen lopulta hyvin tutkimuskysymyksiin, sekä asiakkaan tar-

peisiin. Tutkimusta voi käyttää jatkossa myös muiden kohderyhmien ohjeiden laatimisen 

pohjana, sillä käytetty teoria on yleispätevä. 

Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä haastateltavat olivat valittu tar-

koituksenmukaisesti. He vastasivat tutkimuksen kohderyhmää sekä teorian tietämystä. 

Haastatteluihin valittu tutkimusmenetelmä oli tähän tutkimukseen oikea, sillä käytetyillä 

haastattelukysymyksillä saatiin vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin, sekä vahvistettua 

teoriaa. 

Otanta olisi voinut olla laajempi, mutta tutkimuksen ollessa näin rajattu, olisi suuremman 

vastaajamäärän hankkiminen ollut vaikeaa. Ohjeiden laatimisen ammattilaisten vastauk-

set olivat kuitenkin pääpiirteiltään samanlaisia, joten isomman vastaajamäärän vastauk-

sien ei voida kuitenkaan olettaa eroavan olennaisesti toisistaan.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Kysymykset ohjeiden laatimisen ammattilaisille: 

− Oletko kohdannut huonoja ohjeita? Mikä tekee ohjeesta huonon? 

− Mikä vaikutus huonolla ohjeella on ohjeen toimivuuteen? 

− Oletko kohdannut hyviä ohjeita? Mikä tekee ohjeesta hyvän? 

− Mikä vaikutus hyvällä ohjeella on ohjeen toimivuuteen? 

− Miten kohderyhmä vaikuttaa ohjeen laatimiseen? 

− Miten aloittelijalle ja ammattilaiselle tehdyt ohjeet eroavat toisistaan? 

− Miten ottaa kohderyhmän ennakkotiedot huomioon? 

− Miksi power user tarvitsee ohjeita? 

− Viisi tärkeintä asiaa power userille tehdyissä ohjeissa, ja miksi? 

Kysymykset power userille: 

− Oletko kohdannut huonoja ohjeita? Mikä tekee ohjeesta huonon? 

− Oletko kohdannut hyviä ohjeita? Mikä tekee ohjeesta hyvän? 

− Millainen olisi täydellinen ohje power userille? 

− Miksi power user tarvitsee ohjeita? 

 


