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1 Johdanto 

Asiakirjatiedon hallinta yksityisellä sektorilla lähtee sisällönhallinnan tarpeista, jotka 

tukevat yritysten liiketoimintaa. Asiakirjan sisältämä tieto on yrityksen pääoma, joka 

tukee yrityksen toimintaa ja takaa todennettavuuden ja vastuullisuuden intressiryh-

mille. Asiakirjahallinnon toimintaperiaatteet ovat yhtenäisiä eri organisaatioissa sekä 

kansallisessa että kansainvälisessä soveltamisessa, joten kannattaa toimia samoista 

yleisistä lähtökohdista. (Roos 2018, 9.) 

Organisaatioiden toimintaprosesseissa käsitellään erilaisia tietoja, kuten esimerkiksi 

asiakastietoja, aikatauluja, laskuja, tilauksia, tuotetietoja, sopimuksia ja pykäliä sekä 

raportteja. Valtaosa organisaation tiedoista on arvokasta tietopääomaa, jota ei ole 

missään muualla, joten se pitää säilyttää joko määräajan tai pysyvästi. (Toivonen 

2018, 47.) 

Asiakirjat voivat sisältää henkilötietoja, jolloin niiden käsittelyyn kiinnitetään enem-

män huomiota. Henkilötietojen käsittelystä säädetään eri kansallisissa laissa. Euroo-

pan unionin uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on 

tuonut lisäelementtejä kansalliseen lainsäädäntöön. Sitä on ryhdytty soveltamaan 

25.5.2018 alkaen ja se koskee kaikkia yrityksiä. 

Jokainen organisaatio on joutunut selvittämään, mitä asetus pitää sisällään ja miten 

asetuksen määräyksiä noudatetaan. Uusi kansallinen tietosuojalaki on astunut voi-

maan 1.1.2019 ja, sen velvoitteet tulee myös huomioida henkilötietojen käsittelyssä 

EU:n tietosuoja-asetuksen rinnalla. Tietosuojalain myötä vanha henkilötietolaki ku-

mottiin. (Majuri & Korhonen 2018.) 

Euroopan alueella toimivien yritysten valmiutta EU:n tietosuoja-asetukseen lain so-

veltamisajankohtana tutkittiin huhtikuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä aikana. 

Tutkimuksia tehtiin yhteensä kuusi. Tutkimusten tulokset osoittivat, että vain pieni 

osa yrityksistä oli täysin valmis asetuksen vaatimuksiin 25.5.2018 mennessä. Noin 30 

% yrityksistä oli täysin valmiina asetuksen vaatimuksiin syyskuun 2018 mennessä. 

Tärkeimmät GDPR:n heikon valmiuden syyt olivat hyväksyttyjen eurooppalaisten sää-

dösten epäselvyys, erityisesti sen tulkinnan ja maiden epäselvän täytäntöönpanon 
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kannalta. Yritykset ovat lykänneet tarvittavia toimia osittain myös siksi, että lainsää-

dännöstä ei selvinnyt, mitä oli tehtävä ja mitä toimia oli toteuttava. (Faifr & Januska 

2018.) 

Opinnäytetyön aiheena on asiakirjahallinto ja sen kehittäminen EU:n tietosuoja-

asetuksen ja muun suomalaisen lainsäädännön mukaisesti. Työssä on tarkoitus tutkia, 

miten asiakirjahallinto on toteutettu tällä hetkellä, miten henkilötietoja sisältäviä 

asiakirjoja säilytetään, arkistoidaan ja hävitetään uuden asetuksen ja suomalaisen 

lainsäädännön mukaan. Tämän lisäksi selvitetään, miten yrityksen henkilökuntaa 

voidaan perehdyttää voimassaolevaan lainsäädäntöön ja asiakirjahallinnon 

perusteisiin. Työssä annetaan kehitysehdotuksia tapausyrityksen jatkotoimenpiteitä 

varten hyvään asiakirjahallintoon ja lainmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. 

Aihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi. Asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista on 

tehty jonkin verran tutkimuksia, mutta niissä ei ole otettu huomioon EU:n tietosuoja-

asetusta. Kukaan ei ole myöskään tehnyt tutkimusta asiakirjahallinnosta ProSolve ja 

ProDeliver Oy:lle. Työssä esitetään, mitä vaatimuksia EU:n tietosuoja-asetus asettaa 

henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käsittelylle. Työn tuloksista on käytännön arvoa 

toimeksiantajalle, koska tutkimuksen myötä yritysten sisäisiä prosesseja voidaan ke-

hittää parempaan suuntaan. 

 

2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esitetään työn tutkimusasetelma. Ensin määritellään tutkimusongelma, 

tutkimuskysymykset ja luetellaan työn tärkeimmät tietolähteet. Tämän jälkeen arvioi-

daan tutkimusmenetelmää, syvennytään aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin sekä 

tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun. Luvun lopussa tehdään lyhyt katsaus aikai-

sempiin tutkimuksiin ja esitellään toimeksiantaja ProSolve Oy ja ProDeliver Oy. 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Asiakirjallisella tiedolla on todistus- ja informaatioarvoa yrityksille. Ajan myötä 

todistusarvo yleensä vähenee, mutta informaatioarvo kasvaa. Asiakirjojen 

säilytysaikoihin vaikuttavat lait, asetukset sekä muut normit. Vanhat asiakirjat, jotka 
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kertovat yrityksen historiasta, ovat yritykselle rahanarvoinen pääoma, joita voi 

hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa. Historian esilletuominen on myös tärkeä 

osa työntekijöiden perehdyttämisessä ja sitouttamisessa. (Alm 2018, 30.) 

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo on luonut paineita yritysten sisäisiin 

järjestelyihin, koska asetukseen on säädetty henkilötietojen käsittelystä liikevaihdon 

perusteella määräytyviä taloudellisia seuraamuksia. Organisaatiot ovat joutuneet 

mm. kartoittamaan henkilötietoja ja selvittämään niiden käyttötarkoitukset. 

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää käytännössä kaikilta organisaatioilta 

henkilötietojen säilytysaikojen määrittelemistä ennakkoon ja vaatii säilytysaikojen 

noudattamista. Henkilötietojen käsittely edellyttää voimassaolevan lainsäädännön 

tuntemusta ja perustietoa hyvästä asiakirjahallinnosta. Nämä asiat pitää ottaa 

huomioon myös henkilökunnan perehdyttämisessä. Tutkimusongelmana on se, 

miten asiakirjahallintoa ja voimassa olevan lainsäädännön huomioon ottamista 

tietojen käsittelyssä voi kehittää. Tutkimus rajataan koskemaan EU:n tietosuoja-

asetuksen ja muun lainsäädännön kohtia tietojen säilyttämisestä, hävittämisestä ja 

arkistoinnista. Kaikkia lain kohtia ei ole tarkoitus tutkia tässä opinnäytetyössä. 

Tutkimusongelma ratkaistaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Miten asiakirjahallinto on toteutettu tällä hetkellä ja miten sitä voi kehittää? 

 Miten yrityksen pitää säilyttää, arkistoida ja hävittää henkilötietoja sisältäviä 

asiakirjoja voimassa olevan suomalaisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-

asetuksen mukaan? 

 Miten asiakirjahallinnon hyvät tavat ja voimassa oleva lainsäädäntö otetaan 

huomioon perehdyttämisessä? 

Työn tärkeimmät tiedonlähteet ovat EU:n tietosuoja-asetus, Korpisaaren, Pitkäsen ja 

Warma-Lehtisen ”Uusi tietosuojalainsäädäntö” -kirja, Liikearkistoyhdistyksen julkai-

suja, arkistointia ja henkilötietoja käsittelevä painettu kirjallisuus sekä muu luotet-

tava aineisto, eli ajantasainen lainsäädäntö, virallisohjeet ja suositukset. 
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2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukselliseksi lähestymistavaksi valikoitui case-tutkimus. Se antaa Kanasen 

(2013, 28.) mukaan kokonaisvaltaisen ja syvällisen tutkimuksen, jossa hyödynnetään 

monia tietolähteitä. Tutkimuskohteen ilmiöön perehdytetään syvällisesti ja ilmiöstä 

annetaan hyvä kuvaus. Tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, koska ne päte-

vät ainoastaan tutkitun tapauksen kohdalta. 

Tapaustutkimus on lähellä kvalitatiivista tutkimusta, mutta siinä tutkimusongelma 

ratkaistaan yhdellä laadullisen tutkimuksen menetelmällä. Tapaustutkimukselle on 

tyypillistä ongelmien moninaisuus ja se, että ongelmaa ei pysty ratkaisemaan yhdellä 

menetelmällä. Tapaustutkimuksessa tarvitaan useita tutkimusmenetelmiä tiedonke-

ruussa ja aineiston analyysissä. Case-tutkimuksessa tutkitaan usein yhtä henkilöä, yri-

tystä tai organisaatiota. Siinä voidaan käyttää myös kvantitatiivisen tutkimuksen tie-

donkeruumenetelmiä, kuten esimerkiksi lomakekyselyä. (Kananen 2013, 56–57, 79.) 

Tässä tapaustutkimuksessa yhdistyvät lainopillinen tulkinta- ja laadullinen haastatte-

lumenetelmä. Lainoppi tutkii Hirvosen (2011, 36) mukaan oikeudellisia tekstejä ja nii-

den merkitystä. Lainopin keskeinen menetelmä on tulkinta. 

Kehittämistyössä voidaan käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Ojasalon, Moilasen 

ja Ritalahden (2015, 51—52) mukaan menetelmiä valittaessa pitää pohtia, mikä lä-

hestymistapa sopii kehittämistyön lähestymistavaksi. Tapaustutkimus soveltuu hyvin 

kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tavoitteena on tuottaa organisaatiolle kehittä-

misehdotuksia tutkimusongelmiin. Menetelmänä se sopii hyvin tähän tutkimukseen, 

koska sen avulla halutaan saada syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tapauksesta ja 

tuottaa organisaatiolle uusia ideoita. Seuraavassa kuviossa 1 esitetään tapaustutki-

muksen vaiheet. 
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Kuvio 1. Tapaustutkimuksen vaiheet. (Ojasalo ym. 2015, 54) 

Tutkimuksen tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät 

Case-tutkimuksessa aineistoa kerätään Kanasen (2013, 77) mukaan eri lähteistä, jotta 

muodostetaan suuri ja syvällinen kuva tapauksesta. Yin (2009, 101—113) mainitsee 

kuutta yleisimmin käytettyä tiedonkeruuaineistoa tapaustutkimuksessa: kirjallinen 

dokumentaatio, tallenteet, haastattelut, suora ja osallistuva havainnointi sekä arte-

faktit, kuten esimerkiksi taideteos tai fyysinen näyttö. Seuraava kuvio (2) esittää tä-

män tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät, jonka avulla saadaan syvällinen kuva ta-

pauksesta. 

 

 

Kuvio 2. Aineiston tiedonkeruumenetelmät (Kananen 2013, 77) 

Alustava 
kehittämistehtävä tai -

ongelma

Ilmiöön perehtyminen 
käytännössä ja teoriassa

Kehittämistehtävän 
täsmennys

Empiirisen aineiston 
keruu ja analysointi eri 

menetelmillä: 
haastattelut, kyselyt, 

havainnoinnit jne.

Kehittämisehdotukset 
tai -malli

Syvällinen 
kuva 

tapauksesta

Teema-
haastattelu

Kirjalliset 
dokumentit

Osallistuva 
havainnointi
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Kuvion mukaan tutkimusongelma ratkaistaan keräämällä aineistoa teemahaastatte-

lun, kirjallisten dokumenttien ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Case-tutkimuksen 

tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät kuuluvat Kanasen (2013, 9) mukaan laadulliseen 

ja määrälliseen tutkimukseen. 

Teemahaastatteluin haastatellaan kolme eri yrityksen henkilöä, joilla toimenkuvan 

perusteella pitäisi olla on paras tietämys tutkittavasta aiheesta. Haastattelussa on 

mukana haastattelurunko, jossa on kysymysten lista teemoittain. Haastattelut teh-

dään yrityksen toimitiloissa, ja ne nauhoitetaan puhelimella. Lopuksi haastattelut lit-

teroidaan ja analysoidaan koodaamalla ja luokittelemalla. 

Toisena tiedonkeruumenetelmänä käytetään osallistuvaa havainnointia. Tutkija toimi 

työyhteisön jäsenenä yli kaksi vuotta ja hän pystyi tekemään havaintoja tapauksesta. 

Havainnoinnin avulla Ojasalon ja muiden (2015, 15.) mukaan on mahdollista saada 

tietoa esimerkiksi siitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä tapahtuu luonnollisessa 

toimintaympäristössä. Havainnointi kohdistuu ennalta määriteltyyn kohteeseen, ja 

tulokset kirjataan välittömästi muistiin. Tutkija voi täyttää havainnointilomakkeita tai 

kirjoittaa havainnointipäiväkirjaa. 

Sekundäärisenä aineistonkeruumenetelmänä käytetään myös erilaisia dokumentteja. 

Dokumentit antavat mahdollisuuden ymmärtää yrityksen kehittymistä ajan myötä. 

Ne avartavat tutkijan näkemystä ja ilmiön kehitystä sekä auttavat ymmärtämään 

asiayhteyksiä. (Kananen 2017, 121.) 

Case-tutkimuksella ei ole omia analyysimenetelmiä, koska se pohjautuu mm. laadulli-

seen tutkimukseen. Laadullinen aineisto hajotetaan ensin asiasisällöksi ja sen jälkeen 

yhdistetään uudestaan tutkijan näkemykseksi ja kuvaukseksi ilmiöstä. Haastatteluai-

neisto muutetaan ennen käsittelyä kirjalliseen muotoon eli litteroidaan. Litteroinnin 

jälkeen aineisto hajotetaan asiasisältöihin eli segmentoidaan. Eri segmenteille anne-

taan nimi ja sen jälkeen samaa tarkoittavat asiat yhdistetään yhden käsitteen alle. 

Hajotettu aineisto yhdistetään uudelleen tutkimusongelman tarpeen mukaisesti ja 

sen avulla tehdään tulkinta. (Kananen 2013, 103—104.) 

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, jolle on Kanasen (2015, 83) mu-

kaan tyypillistä ennakkoon laadittava haastattelusuunnitelma ja teemahaastattelu-
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runko. Haastattelun teemat ja kysymykset määritetään etukäteen, mutta aiheita käy-

dään läpi varsin vapaasti. Kaikkien haastateltavien kanssa käydään läpi samat teemat. 

Kuitenkin kysymysten painotukset vaihtelevat sen mukaan, mitä ammattiryhmää eri 

henkilö edustaa. Tämä johtuu siitä, että jokaisella haastateltavalla on erilainen tausta 

ja toimenkuva asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelyn suhteen. Tärkeintä on poimia 

haastatteluista oleellisimpia seikkoja, jotka auttavat vastaamaan tutkimuskysymyk-

siin. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Tämä case-tutkimus koostuu laadullisen tutkimuksen osista, joten kvalitatiivisen tut-

kimuksen luotettavuuskriteeristö soveltuu parhaiten luotettavuustarkasteluun. Luo-

tettavuutta pitää huomioida työn suunnitteluvaiheessa, koska aineiston keruun ja 

analyysin jälkeen sitä ei voi enää parantaa (Kananen 2013, 117—118). 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä lähestymistapoja luotettavuuden mittaamisessa 

ovat informantin vahvistus, vahvistettavuus, arvioitavuus, tulkinnan ristiriidatto-

muus, saturaatio sekä aikaisemmat tutkimukset. Informantin vahvistus on todenta-

mistapa, jolloin haastateltu lukee tekstin ja vahvistaa tutkijan tulkinnan. Vahvistetta-

vuudella taas tarkoitetaan sitä, että tietoa saadaan eri lähteistä ja verrataan saatua 

tietoa esimerkiksi omaan tulkintaan tai selvitetään, saadaanko eri tietolähteillä sa-

manlaisia tuloksia. (Kananen 2017, 176—179.) 

Arvioitavuudella tarkoitetaan tutkimuksen riittävää dokumentaatiota, joka mahdollis-

taa ratkaisujen jäljittämisen ja niiden arvioinnin. Työssä valitaan tiedonkeruu-, analy-

sointi- tai tulkintamenetelmät ja kirjataan valinnan syyt ja perustelut. Tulkinnan risti-

riidattomuus on kyseessä silloin, kun esimerkiksi kaksi tutkijaa saavat saman lopputu-

loksen. Saturaatio on yksi luotettavuuden mittari, joka tarkoittaa eri lähteiden tarjo-

amien tutkimustulosten toistumista. Aikaisempia tutkimuksia voi käyttää oman tutki-

mustuloksen vahvistamiseksi, mikä edellyttää hyvää perehtyneisyyttä tutkittavaan 

aiheeseen. (Mts. 178—179.) 

Eräs lähestymistapa, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta, on aineistotriangulaatio. 

Se tarkoittaa, että tutkimuksessa käytetään erilaisia ilmiöön liittyviä aineistoja. Trian-

gulaation avulla saadaan parempi ote tapauksesta tai vahvistusta omalle tulkinnalle 

eri menetelmien kautta. (Kananen 2013, 34.) 
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Tämän tutkimuksen luotettavuus varmistetaan informantin vahvistuksella ja arvioita-

vuudella. Tutkimusaineisto ja tulkinta luetetaan haastatelluilla. Tutkijan tulkinnan ja 

tutkimustuloksen vahvistamisen jälkeen tutkimus todetaan luotettavaksi tutkittavan 

kannalta. Lisäksi tutkimuksen luotettavuuden mittarina käytetään aineistotriangulaa-

tiota, sillä aineistoa kerätään sekä haastatteluilla että kirjallisilla dokumenteilla ja ha-

vainnoinnilla. 

Aikaisemmat tutkimukset 

Essi Nupponen (2018) tutki omassa pro-gradu -työssään hajautuneen organisaation 

asiakirjahallintoa digitalisoituvassa ympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvit-

tää, miten yrityksen asiakirjahallinto toimi tutkimushetkellä ja miten lainsäädännön 

määräykset näkyvät asiakirjahallinnon toteutuksessa. Lisäksi haluttiin kartoittaa yri-

tyksen arkistoinnin puutteita, selvittää millainen rooli asiakirjahallinnolla on yrityk-

sessä sekä minkäänlaisia haasteita hajautuneen organisaation rakenne tuo organisaa-

tion toimintaan. Nupposen (2018, 64—65) työn tuloksen perusteella todettiin, että 

asiakirjahallinnossa on paljon parannettavaa tutkittavassa yrityksessä. Asiakirjahallin-

toa pitää jatkojalostaa, ajantasaistaa ja määritellä vastuut ja ohjeistukset uudelleen. 

Ohjeita täytyy kehittää enemmän sähköiseksi. Tutkimuksessa ei oteta kantaa EU:n 

tietosuoja-asetukseen. 

Jenna Haverinen ja Salla Juvonen (2018) tarkastelivat yrityksen arkistointia ja henkilö-

tietojen käsittelyä sekä sitä, kuinka niitä voidaan parantaa. Opinnäytetyö oli toimin-

nallinen kehittämistyö, jossa tarkoituksena oli laatia tutkittavalle yritykselle arkistoin-

tisuunnitelma ja tehdä nykytila-analyysi henkilötietojen käsittelystä. Tämän lisäksi 

työssä laadittiin EU:n tietosuoja-asetuksen vaatima dokumentaatio henkilötietojen 

käsittelystä.  

Maarit Puhakka (2015) selvitti opinnäytetyössään sähköisen arkistoinnin käyttöönot-

toa tutkimusorganisaatiossa. Tarkoituksena oli tutkia kirjanpitoaineiston sähköiseen 

arkistointiin liittyvää lainsäädäntöä sekä laatia opas kirjanpitoaineiston sähköisestä 

arkistoimisesta. Tutkimustuloksista tuli selville, että toimeksiantajan kirjanpitoaineis-

ton arkistointiprosessi ei ollut selkeä, eikä se vastannut kaikilta osin lain asettamia 

vaatimuksia (Puhakka 2015, 23). 
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Tiina Peltonen ja Sini Pitkänen (2014) tarkastelivat opinnäytetyössään arkistointia 

koskevia säädöksiä ja ohjeita. Sen tavoitteena oli muodostaa yleiset ohjeet arkistoin-

nista toimeksiantajalle. Opinnäytetyön tarkoitus oli toimia oppaana toimeksiantajalle 

siitä, kuinka suunnitella ja järjestää yrityksen arkistointi sekä mitä kaikkea yrityksen 

tulee ottaa huomioon arkistotoimia kehittäessään. 

Riikka Mäkinen (2013) tutki opinnäytetyössään sähköisen asiakirjahallinnan ja arkis-

toinnin periaatteita ja selvitti, mitä kysymyksiä pitää pohtia sähköisen arkiston käyt-

töönottoa harkitseville. Hän perehtyi monipuolisesti sähköiseen asiakirjojen hallin-

taan sekä arkistointiin ja tuli siihen tulokseen, että onnistuminen sähköisen asiakirja-

hallinnan ja arkiston käyttöönotossa ja ylläpitämisessä riippuu monesta tekijästä. Kui-

tenkin tarkkaan suunniteltuna ja mietittynä sähköisen asiakirjahallinnon edut voitta-

vat paperisen arkiston. (Mäkinen 2013, 73.) 

Toimeksiantajan esittely 

Toimeksiantaja koostuu kahdesta erillisestä osakeyhtiöstä, ProSolve Oy ja ProDeliver 

Oy. ProSolve Oy:n toiminta on alkanut kone- ja laitesuunnittelusta vuonna 2004, jol-

loin yrityksessä työskenteli kaksi henkilöä. Organisaation kasvun ja organisaatiomuu-

tosten myötä yritys jakaantui neljään eri toiminta-alueeseen: konesuunnittelupalvelu 

Proline, kiinteistöpalvelu ProKiPa, 3D-skannaus ProDigit sekä teräsrakenteiden val-

mistus sekä mittaus- ja asennuspalvelu ProDeliver. Viimeistä toiminta-aluetta varten 

perustettiin ProDeliver Oy vuonna 2012. Sen toiminta on laajentunut vuodesta 2018 

lähtien betonilaattojen ja betonikalusteiden valmistukseen. (Yritys n. d.) 

ProSolvella työskentelee tällä hetkellä keskimäärin 15 henkilöä, ja eniten sitä työllis-

tävät suurimman asiakkaan Valmet Oyj:n uusien paperikoneiden toimitusprojektit ja 

olemassa olevien koneiden uusinnat. ProDeliverin henkilöstömäärä on myös noin 15 

henkilöä ja yritys on keskittynyt enimmäkseen valmistuksen toteuttamiseen. Se te-

kee kuitenkin tiivistä yhteistyötä ProSolven kanssa. (Yritys n. d.) 
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3 Asiakirjahallinto 

3.1 Asiakirjahallinnon käsitteet 

Asiakirjahallinto (eng. records management) on kehittynyt Yhdysvalloissa 1940-lu-

vulta lähtien. Sen syntyminen liittyy asiakirjamäärien kasvuun ja tehokkuusajatte-

luun. Kansainvälisen arkistoneuvoston ICA:n arkistosanaston (1988) mukaan, asiakir-

jahallinto on ”osa yleishallintoa, se tavoittelee taloudellisuutta ja tehokkuutta asiakir-

jojen laatimisessa, säilyttämisessä, käytössä ja hävittämisessä koko niiden elinkaaren 

ajan”. (Lybeck 2006, 19.) 

Asiakirjahallinnosta ei voi puhua Itälän (2000, 5) mukaan ilman asiakirjan ja arkiston 

käsitteitä. Asiakirja on arkistolain 6 luvun 3 §:n mukaan ”kirjallinen tai kuvallinen esi-

tys taikka sähköinen tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka on luetta-

vissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein” (AL 

831/1994). 

Arkisto on kertyneiden asiakirjallisten tietojen kokonaisuus, joka muodostuu yhteisön 

tehtävien hoitamisesta tai henkilön toiminnasta. Arkistolla tarkoitetaan myös arkisto-

huonetta tai laitosta, joka säilyttää arkistoa tai arkistoja. (Liikearkistoyhdistys 2018, 

160.) 

Kansainvälinen asiakirjahallintoa koskeva ISO-standardi (ISO 15489-1:2001) määritte-

lee asiakirjoja siten, että kysymyksessä ovat ”organisaation tai henkilön tehtäviensä 

tai lakiperusteisten velvollisuuksiensa hoitamisen yhteydessä todisteeksi tai infor-

maatioksi tuottamaa, vastaanottamaa ja ylläpitämää tietoa”. Uusimman ISO-

standardin (ISO 15489-1:2016) mukaan asiakirja on yhtä kuin informaatio. (Toivonen 

2018, 54.) 

Asianhallintajärjestelmien yhteydessä puhutaan myös dokumenteista. Dokumentit 

ovat asiakirjan luonnoksia. Niitä voi muokata useampi henkilö, niistä voi tehdä eri 

versioita ja ne voidaan hävittää jonkin ajan kuluttua. Dokumentti muuttuu asiakir-

jaksi, kun sitä ei enää muokata. (Toivonen 2018, 54—56.) 

Julkisessa hallinnossa asiakirjatuotantoa ohjaa arkistolaki ja Säihke2-normi. Yritys-

maailmassa dokumentteja ja asiakirjoja voi laatia omalla tavalla, mutta olisi järkevää 
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hyödyntää myös julkishallinnolle tarkoitettuja suosituksia, esimerkiksi JHS 191:tä. Sen 

mukaan asiakirjoja laadittaessa pitää käyttää metatietoja, jotka kuvaavat tiedon kon-

tekstia, sisältöä, rakennetta sekä tiedon käsittelyä elinkaarensa eri vaiheissa. Meta-

tietoja ovat esim. laatija, laatimispäivä, tiedostomuoto, tiedoston nimi, tiedoston 

koko, asiakirjan julkisuus ja käyttöoikeudet. (Toivonen 2018, 53.) 

Suomalainen asiakirjahallinto ja arkistotoimi ovat lähellä toisiaan. Seuraavassa kuvi-

ossa on esitetty asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toiminnot. Kuvion 3 keskellä ole-

vat toiminnot ovat kummallekin yhteisiä. Asiakirjahallinnolle kuuluu erityisesti tieto-

jen saatavuus ja niiden käytettävyys. Arkistokelpoisuuskysymykset, rekisteröinti, ar-

kistointi ja säilytys, asiakirjojen tai tietojen arvonmääritys sekä hävittäminen ovat 

asiakirjahallinnon ja arkistotoimen yhteistä aluetta. Päätearkiston hoito, kuten järjes-

täminen, luettelointi, kuvailu ja siihen liittyvä tietopalvelu sekä aineiston siirrot arkis-

tolaitokseen kuuluvat taas arkistotoimeen. (Lybeck 2006, 20.) 

 

Kuvio 3. Suomalaisen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suhde (Lybeck 2006, 20) 
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3.2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät 

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi pyrkivät varmistamaan aineistojen säilymisen, käytet-

tävyyden ja todistusvoiman. Ne edistävät tietosuojan toteutumista, mikä liittyy lähei-

sesti oikeusturvanäkökohtaan. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen päätehtävä on ar-

kistonmuodostuksen ohjaaminen. Niiden tavoitteena on saada hyvä muodostuvan 

arkiston käytettävyys, jolloin tiedot löytyvät helposti asiakirjojen elinkaaren kaikissa 

vaiheissa. (Lybeck 2006, 168.) 

Smithin mukaan (2016, 3) asiakirjahallinnon tehtävänä on huolehtia asiakirjan ole-

massaolosta, kun sen tietoa tarvitaan aikaisemman toiminnan rekonstruoimiseksi ja 

on huolehdittava myös siitä, että asiakirja on tarvittaessa käytettävissä ja löydettä-

vissä. Asiakirja pitää olla mahdollista tulkita tarvittavien tietojen perusteella, kuka 

sen on luonut, missä yhteydessä ja mihin asiakirjoihin se liittyy. Asiakirjojen on oltava 

luotettavia eivätkä ne saa menettää säilytyksen aikana käytettävyyttään. Asiakirjoja 

suunnitelmallisesti hävitetään tai siirretään arkistoon pysyvään säilytykseen. 

Monissa maissa arkistointi tarkoittaa seulotun aineiston siirtämistä toimistotiloista 

arkistohuoneeseen. Suomessa se tarkoittaa asiakirjojen siirtämistä arkistoon arkis-

tonmuodostussuunnitelman mukaan. Asiakirja sijoitetaan suunnitelman mukaan tiet-

tyyn asiakirjakokonaisuuteen, kun asiakirjassa oleva asia on loppuun käsitelty. Pape-

riset ja sähköiset asiakirjat arkistoidaan periaatteessa samojen periaatteiden mukai-

sesti. Arkistoitaville asiakirjoille tehdään lopputoimenpiteet ja niistä otetaan tarvitta-

essa paperiset tulosteet pitkäaikaista säilyttämistä varten. Tarvittavat toimenpiteet 

tulee määritellä arkistonmuodostussuunnitelmassa. (Lybeck 2006, 19—20, 49—50.) 

3.3 Tietoturvallisuus osana asiakirjahallintoa 

Tietoturvallisuuden vaatimukset syntyvät monista osatekijöistä. Organisaation riskien 

arvioinnista vastaa työnantaja, jonka tehtävänä on tunnistaa uhat, arvioida riskit ja 

antaa ohjeet laitteiden ja palveluiden käyttämiseen. Tietoturvallisuuden keskeisim-

mät vaatimukset ovat lainsäädäntö, asiakasvaatimukset ja sopimukset sekä liiketoi-

minnan jatkuvuus. Puutteellisen tietoturvallisuuden johdosta yritys saattaa joutua oi-

keusprosessiin, sanktioiden eteen, tai sen maine ja luotettavuus heikentyvät. (Järvi-

nen 2017, 31—32.) 
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Keskeisin uhkatekijä tietoturvallisuudessa ovat tietoverkkorikolliset, joiden tavoit-

teena on yleensä taloudellisen hyödyn saavuttaminen. Usein uhkatekijänä on inhimil-

linen erehdys, jolloin jokin tietoturva- tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvä poik-

keama syntyy vahingossa. Teknologisen kehityksen ollessa valtava uuden teknologian 

testaamista ei suoriteta riittävästi eikä varmisteta sen turvallisuutta. Kaikkien organi-

saation jäsenten tulee arvioida riskejä ja uhkia, jotka liittyvät tietotekniikan avulla 

tehtyihin toimenpiteisiin. (Järvinen 2017, 35—44.) 

 

4 EU:n tietosuoja-asetus ja suomalainen lainsäädäntö 

tietojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat uuden tietosuoja-asetuksen, General 

Data Protection Regulation, joka julkaistiin 27.5.2016. Siinä säädetään luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä henkilötietojen vapaasta liik-

kuvuudesta. Asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on johdanto-

osan 3 kohdan mukaan ”yhdenmukaistaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen 

käsittelyä koskevien perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja varmistaa henkilötie-

tojen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä”. Asetusta on noudatettava asetuksen 

johdanto-osan 22 kohdan mukaan ”kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, jota suorite-

taan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimin-

nan yhteydessä, riippumatta siitä, tapahtuuko itse käsittely unionin alueella.” (EU:n 

tietosuoja-asetus 679/2016). 

Tietosuojauudistuksen muutokset antavat ihmisille aiempaa enemmän oikeuksia hei-

dän henkilötietojensa käsittelyn suhteen. Asetuksessa säädetään entistä yksityiskoh-

taisemmin rekisteröityjen oikeuksista ja siinä myös kerrotaan uusista rekisteröityjen 

oikeuksista. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus saada läpinäkyvää informaatiota 

henkilötietojen käsittelystä, oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn 

rajoittamiseen. Näin ollen yrityksellä on velvollisuus toteuttaa rekisteröidyn oikeu-

det. (Hanninen, Laine, Rantala, Rusi & Varhela 2017, 56—57.) 
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4.1 EU:n tietosuoja-asetuksen keskeiset käsitteet 

EU:n tietosuoja-asetukseen liittyy joukko erilaisia käsitteitä, jotka esitetään seuraa-

vaksi. Käsitteiden ymmärtäminen on Hannisen ja muiden mukaan (2017, 18) tarpeel-

lista, jotta yritys pystyy saattamaan toimintansa ja dokumentaationsa asetuksen vaa-

tivalle tasolle. 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jotka 

ovat tunnistettavissa. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan henkilötietojen tunnis-

tettavuudesta todetaan seuraava: 

tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan 

tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötun‐

nuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hä‐

nelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudelli‐

sen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. (EU:n tietosuoja‐asetus 

679/2016.) 

EU:n tietosuoja-asetus poikkeaa kumotusta henkilötietolaista siten, että uuden ase-

tuksen mukaan henkilötietoa on myös sellainen tieto, jonka perusteella henkilö voi-

daan tunnistaa huolimatta siitä, että yrityksen rekisterissä ei ole ihmisen nimeä tai 

sähköpostia. Jos tietokannoissa on tietoja, joita ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön, ky-

seessä ei ole silloin henkilötieto. (Koivumäki & Häkkänen 2018, 172.) 

Rekisteri on tietosuoja-asetuksen mukaan mikä tahansa jäsennelty henkilötietoja si-

sältävä tietojoukko, jos tietoja kerätään ja käytetään samaa käyttötarkoitusta varten. 

Rekisteröity taas on henkilö, jonka tietoja käsitellään, esim. työntekijä. Rekisterinpitä-

jänä pidetään luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista tai muuta elintä, joka 

päättää henkilötietojen keräily- ja käyttötarkoituksesta. (Hanninen ym. 2017, 20—

22.) 

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käsittelee henkilö-

tietoja rekisterinpitäjän puolesta tämän ohjeiden mukaisesti, esim. alihankkija, pilvi-

palvelun tarjoaja tai muu yhteistyökumppani. Käsittelijä ei voi päättää kuitenkaan tie-

tojen keräämisestä tai käyttämisestä. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia tietoon kohdis-

tuvaa toimintaa, esim. keräilyä, järjestämistä, muokkausta, hakua, käyttämistä, luo-

vuttamista, poistamista ja tuhoamista. Käsittelyn määrittely on laaja ja aina kun hen-

kilötietoja käytetään johonkin tarkoitukseen, voidaan puhua käsittelystä. (Hanninen 

ym. 2017, 20—21.) 
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Henkilötietojen pseudonymisoiminen henkilötietojen käsittelyssä tarkoittaa sitä, että 

henkilötietoja ei pysty yhdistämään tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Rekiste-

röidyn lisätiedot pitää säilyttää erillään ja varmistaa teknisillä ja organisatorisilla toi-

menpiteillä, ettei henkilötietojen yhdistämistä tapahdu. (Hanninen ym. 2017. 21.) 

4.2 EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä 

Henkilötietojen käsittelyä pitää suunnitella kunnioittamalla ihmisten perusoikeuksia. 

Jokaisella on oikeus, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään 

kunnioitetaan. Henkilöillä on oikeus henkilötietojen suojaan, omaan ajatuksen tai us-

konnon vapauteen. (EU:n tietosuoja-asetus 679/2016, johdanto-osa, kohta 4.) 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tietyn tarkoituksen vaatimalla tavalla. Tämä pe-

riaate koskee niin henkilötietojen määrää, säilytysaikaa ja saatavuutta kuin niiden kä-

sittelyn laajuuttakin. Tietoja ei saa säilyttää ilman perustetta loputtomiin tai kerätä 

sellaista tietoa, jota ei todellisuudessa tarvita. (Asikainen 2017.) 

EU:n tietosuoja-asetuksen määräysten mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava 

tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa. 

Periaatteiden sääntelyssä on säädetty osoitusvelvollisuus, jonka mukaan tietosuoja-

periaatteiden noudattamista tulee pystyä jatkuvasti osoittamaan. (EU:n tietosuoja-

asetus 679/2016, 5 artikla, kohta 1—2.) 

Henkilötietoja täytyy käsitellä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Käsit-

telyn pitää olla turvallinen ja luottamuksellinen. Henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä 

tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Niitä saa kerätä ainoastaan tar-

peellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden. Henkilötietojen 

epätarkat ja virheelliset tiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä. (EU:n tieto-

suoja-asetus 679/2016, 5 artikla, kohta 1.) 

Tietosuoja-asetuksessa sanotaan, että henkilötietoja voi säilyttää ainoastaan niin 

kauan, kun tiedon käsittelytarkoitus on toteutettu. Pitempiaikainen säilytys on sal-

littu vain asetuksessa esitetyissä tietyissä tapauksissa. (EU:n tietosuoja-asetus 

679/2016, 5 artikla, kohta 1e.) 
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Asetuksen määräys asiakirjatietojen hävittämisvelvollisuudesta on yksi merkittävä li-

säpiirre asiakirjahallinnon kannalta. Sähköiseen järjestelmään tallennettuja asiakir-

joja voi hävittää vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että niitä ei enää tarvita toi-

minnan tai lainsäädännön perusteella tai tarvittavat asiakirjat on tulostettu paperille. 

Tietyn määräajan säilytettävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat pitää hävittää suun-

nitelman tai organisaation oman käytännön mukaan. (Roos 2018, 110.) 

Henkilötietoja ei saa käsitellä ilman lainmukaista perustetta. Lainmukainen käsittely 

on perustuttava rekisteröidyn suostumukseen tai laissa säädettyyn perusteeseen. 

Yleiset käsittelyperusteet löytyvät tietosuoja-asetuksesta ja sitä täydentävästä tieto-

suojalaista. Lisäksi muussa erityislainsäädännössä on paljon käsittelyn perusteita. Tie-

tosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyn perusteet on esitetty seuraavassa kuvi-

ossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet (Korpisaari 2018, 101) 

 

 

Henkilötietojen 
käsittelyn peruste

Sopimus

Suostumus

Elintärkeä etu

Lakisääteinen 
velvoite

Rekisterinpitäjän 
tai kolmannen 
oikeutettu etu

Yleistä etua 
koskeva tehtävä 
tai julkisen vallan 

käyttäminen
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Kumotussa henkilötietolaissa (523/1999, 11 §) kiinnitettiin huomiota arkaluonteisten 

tietojen käsittelyyn. Arkaluonteisia tietoja kutsutaan EU:n tietosuoja-asetuksessa 

taas erityisiksi henkilötietoryhmiksi ja niiden käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. 

Asetuksen erityisien henkilötietoryhmien käsittelystä todetaan seuraava: 

Henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia 

mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys 

sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tun‐

nistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön 

seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely on 

kiellettyä. (679/2016, 9 artikla, kohta 1.) 

Tietosuoja-asetuksessa on säännöksiä henkilötietojen säilyttämisestä sekä arkistoin-

nista. Asetuksen 13 ja 14 artiklat edellyttävät, että henkilötietojen säilyttämisajat tai 

sen ajan määrittämiskriteerit on määriteltävä ennakkoon, jotta pystyy kertomaan 

niistä rekisteröidyille tarpeen vaatiessa. Rekisteröidyllä on oikeus päästä omiin tietoi-

hin, joten säilytysajoista on myös informoitava 15 artiklan mukaan, jos rekisteröity 

haluaa tarkastaa omat tiedot. Näin ollen henkilötietojen säilytysaika on määriteltävä 

jo ennen henkilötietojen keräämistä. Asetuksen 30 artikla edellyttää eri tietoryhmien 

poistamisen suunnitellut määräajat selosteessa käsittelytoimista, mutta tämä velvol-

lisuus ei pääsääntöisesti koske yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää. (EU:n tieto-

suoja-asetus 679/2016, 13 § 2a, 14 § 2a, 15 § 1d, 30 § 1f ja 5.) 

Tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 2 kohdan mukaan sisäänrakennettu tietosuoja edel-

lyttää rekisterinpitäjää toteuttamaan tekniset ja organisatoriset periaatteet, esimer-

kiksi tietojen minimoinnin osalta siten, että järjestelmästä pystyy poistamaan tar-

peettomat tiedot. Organisaation osalta se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi organisaa-

tiossa työskentelevät henkilöt on ohjeistettu minimoimaan henkilötietojen määrää 

kaikissa tehtävissään. Oletusarvoiseen tietosuojaan taas kuuluu, että oletusarvoisesti 

käsitellään ainoastaan tarpeellisia henkilötietoja. Tämä velvoittaa muun muassa säi-

lytysaikojen noudattamista. (Korpisaari 2018, 277—278.) 

Henkilötietoja voi käsitellä tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mu-

kaan arkistointitarkoituksessa, kun arkistointitarkoitus tapahtuu alkuperäisen käyttö-

tarkoituksen jälkeen. Arkistointi on siis erillinen käyttötarkoitus, jolta vaaditaan tieto-

jen säilyttämisen perusteita. Käsittely arkistointitarkoituksessa vaatii arviointia siitä, 
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onko mahdollista arkistoida tietoja yleisen edun mukaisiin arkistotarkoituksiin. (Vou-

tilainen 2018, 26—27.) 

Arkistossa olevia henkilötietoja on suojattava ja 89 artiklan 1 kohdan mukaan myös 

varmistettava, että toimenpiteet takaavat tietojen minimoinnin periaatteen toteutu-

mista. Henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin kuin on tarpeen tietojen käsittelyn 

tarkoitusten toteuttamista varten, jos perusteena on yleisen edun mukainen arkis-

tointitarkoitus tai tieteellinen, historiallinen ja tilastollinen tarkoitus. Asetus edellyt-

tää, että tietoja tallennetaan tarpeellisuusarvioinnin perusteella ja samalla selvite-

tään, voidaanko arkistoitavat tiedot pseudonyymisoida. (Voutilainen 2018, 27.) 

4.3 Suomalaisen lainsäädännön vaatimukset tietojen käsittelyssä 

EU:n tietosuoja-asetuksen lisäksi myös suomalainen lainsäädäntö vaikuttaa siihen, 

miten erilaisia asiakirjoja käsitellään yrityksessä. Yksityisen sektorin velvoittava kan-

sallinen lainsäädäntö on vähäisempää julkishallintoon verrattuna. Yritysten toimin-

nassa varsinkin henkilöstöhallinnossa syntyvillä asiakirjoilla on Roosin (2018, 110) 

mukaan suuri merkitys, koska niiden hallintaa määräävä lainsäädäntö on laaja. Esi-

merkkinä voidaan mainita yleinen tietosuojalaki, kirjanpitolaki, työsopimuslaki, vero-

tuslait sekä palkkakirjanpitoa koskevat lait. 

Yleinen tietosuojalaki 

Eduskunta hyväksyi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentävän tietosuojalain 5. 

marraskuuta 2018. Uusi tietosuojalaki 1050/2018 astui voimaan 1.1.2019. Lakia so-

velletaan tietosuoja-asetuksen rinnalla. Tietosuojalailla täydennetään tietosuoja-ase-

tusta ja säädetään tietyissä kysymyksissä poikkeuksia ja täsmennyksiä siihen. Tieto-

suojalailla säädetään myös valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsit-

telyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen suojan yh-

teensovittamisesta. Tietosuojalain voimaan tullessa kumottiin nykyinen henkilötieto-

laki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. (Majuri & Korhonen 

2018.) 

Arkistolaki 

Arkistolaissa (831/1994, 6 §, kohta 1) on määritelty, että ”arkistoon kuuluvat asiakir-

jat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle joko arkistonmuodostajan tehtävien 

johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä.” Laissa on myös 
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kohtia asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja käytöstä. Sääntely on enimmäkseen 

asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä, mutta 13 §:ssä säädetään tietyn määräajan säi-

lytettävien asiakirjojen velvollisuudesta hävittää ne. (Voutilainen 2018, 24.) 

Arkistolaki sitoo arkistoinnin ja tietojen säilyttämisen yhteen, toisin kuin EU:n tieto-

suoja-asetus. Asiakirjojen arkistoinnin sääntely pitää yhteensovittaa tietosuoja-ase-

tuksen kanssa ja arkistointitarve tulee arvioida tapauskohtaisesti, koska tietosuoja-

asetuksessa on säädetty tietojen säilytysaikojen määrittelystä, käsittelyn tarpeelli-

suusvaatimuksesta sekä tietojen käsittelystä arkistointitarkoitukseen. (Voutilainen 

2018, 24, 28.) 

Kirjanpitolaki 

Lainsäädäntö on vaikuttanut jo kauan yritysten taloushallintoon. Kirjanpitolaki 

(1336/1997) määrittää yritysten asiakirjojen säilyttämisestä ja arkistoinnista. Yrityk-

sen tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista 

ja aineistoista on säilytettävä 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan vähintään 10 

vuotta tilikauden päättymisestä ja siten, että kirjanpitolain 6, 7 ja 9 §:n vaatimukset 

täyttyvät. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 

momentissa mainittu aineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päätyttyä 

ja siten, että 6,7 ja 9 §:n vaatimukset täyttyvät. (KPL 1620/2015.) 

Kirjanpitoaineistoa tulee käsitellä ja säilyttää niin, että sen sisältöä voi ilman vaikeuk-

sia tarkastella ja tulostaa selväkielisessä muodossa. Kirjanpidon sisältöä ei saa muut-

taa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Kirjanpitoaineiston muotoa saa 

muuttaa, jos se on tarpeen käsittelyn, säilytyksen tai siirron vuoksi. Tilinpäätösasia-

kirjoja voi säilyttää ja arkistoida 1.1.2016 alkaen kokonaan sähköisesti. (Roos 2018, 

121.) 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja, jos tietojen käsittely on tarpeel-

lista esim. sairausajan palkan tai muiden etuuksien suorittamiseksi tai jos tiedot on 

kerätty työntekijältä itseltään. Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely on sallittu 

henkilöille, jotka valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä. Tervey-

dentilaa koskevat tiedot on säilytettävä lain mukaan erillään muista työnantajan ke-

rätyistä henkilötiedoista. (L 759/2004, 5 §.) 
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Laki yksityisyyden suojasta ottaa kantaa myös työnantajalle kuuluvien sähköisten 

viestien avaamiseen tietyin edellytyksin. Avaamisesta on tehtävä allekirjoitettu selvi-

tys, josta ilmenee, mikä viesti on avattu, avaamisen ajankohta, avaamisen suorittajat 

ja kenelle avatun viestin sisältöä on luovutettu. Avattua viestiä ei saa käsitellä kau-

emmin kuin on tarpeellista viestin avaamisen tarkoituksen vuoksi. (L 759/2014, 19—

20 §.) 

Työaikalaki ja vuosilomalaki 

Työaikalain mukaan työnantajan pitää säilyttää työaikakirjanpito vähintään kan-

neajan päättymiseen asti. Lain mukaan saatavat vanhentuvat, jos kannetta työsuh-

teen jatkuessa ei nosteta kahdessa vuodessa. Työsuhteen päättyessä kanneaika päät-

tyy kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Vuosilomalain mukaan 

vuosilomakirjanpito pitää säilyttää myös vähintään kanneajan päättymisen asti. (TAL 

605/1996, 37—38 §; VLL 162/2005, 29 § & 34 §.) 

Työsopimuslaki 

Työsopimuslain (55/2001) 6 luvun 7 §:n mukaan työntekijällä on oikeus saada kirjalli-

nen työtodistus työsopimuksen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän pyyn-

nöstä työtodistukseen kirjataan myös työsuhteen päättymisen syy sekä arviointi 

työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Arviointia voi pyytää viiden vuoden ajan työ-

suhteen päättymisen jälkeen. Työtodistus taas on annettava 10 vuoden kuluessa työ-

suhteen päättymisestä. Jos työtodistusta pyydetään myöhemmin, työnantajan on an-

nettava se ainoastaan, jos se on mahdollista kohtuullisin toimenpitein. (TSL 55/2001.) 

 

5 Henkilökunnan perehdyttäminen 

Perehdytys tarkoittaa kaikkia toimia, joiden avulla henkilö oppii mahdollisimman pian 

omat tehtävänsä ja tulee osaksi organisaatiota, työyhteisöä ja sidosryhmiä. Hyvin 

hoidettu perehdyttäminen on aikaa vievää, mutta siitä hyötyvät kaikki. Hyvän 

perehdyttämisen ansiosta työntekijä oppii asioita nopeasti ja tekee niitä oikein. 

Perehdyttäminen pitää aloittaa aina vastaanottamisella ja keskustelulla, jossa 

tuodaan esille perehdyttämisen aikataulu ja kerrotaan, milloin tulokkaalta odotetaan 

itsenäisiä tuloksia. (Österberg 2015, 115—116.) 
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Cadwell (1988, 3) myös toteaa, että hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdyttäminen 

vähentää virheitä ja auttaa ymmärtämään paremmin, mitä henkilöltä odotetaan. 

Hyvä perehdytys johtaa parempaan asiakaspalveluun, suurempaan tuottavuuteen ja 

parempiin työsuhteisiin. Perehdyttämisen onnistuttua uudesta työntekijästä tulee 

yrityksen arvokas voimavara. 

Perehdyttämisessä on hyötyä suullisen opastuksen rinnalla myös hyvin suunnitellulla 

itseopiskelumateriaalilla. Materiaali voi olla joko kirjallinen opas tai 

itseopiskeluohjelma. Yritys voi käyttää apuvälineenä perehdyttäjän käsikirjaa. Uuden 

henkilön perehdyttäminen on hyvä jaksottaa, jotta työntekijä selviäisi paremmin 

isosta tietomäärästä. (Viitala 2004, 261—262.) 

Hyppänen (2013, 219) puoltaa Viitalan näkemystä kirjallisen materiaalin suhteen. Hä-

nen mukaansa uusia tulijoita voi ohjata intranetissä oleviin perehdytysmateriaaleihin. 

Itseopiskelun lisäksi kannattaa keskustella myös itseopiskelumateriaalin synnyttä-

mistä ajatuksista ja varmistaa, että asioita on opittu oikein. 

Laissa on myös viittauksia ja määräyksiä perehdyttämiseen. Perehdyttämisestä mai-

nitaan työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa ja laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. 

Viimeisessä laissa on maininta dialogisesta perehdyttämisestä, jossa korostetaan 

työnantajan neuvotteluvelvollisuutta. Sen tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua työn-

antajan ja työntekijän välillä. (Kupias & Peltola 2009, 20—21.) 

 

6 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, jotka perustuvat tapaustutkimuksen 

havainnointiin, teemahaastatteluihin sekä kirjallisiin dokumentteihin. Opinnäytetyön 

tutkimuksen tulokset koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: asiakirjahallinnon nyky-

tila, lainsäädännön vaatimukset tietojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoin-

nissa sekä perehdytys. Teemahaastattelun kysymykset ohjasivat aineiston analyysia. 

Haastattelut etenivät hyvin paljon annettujen kysymysten mukaisesti, joten tulokset 

pohjautuvat myös tutkimuksen teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. 
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Tässä tutkimusosassa tuodaan esille saadut haastattelu- sekä havainnointitulokset. 

Sen perusteella tehdään tulkintoja. Tuloksissa esiintyy suoria lainauksia haastatte-

luun osallistuneiden henkilöiden näkemyksistä ja ehdotuksista. Niitä on käytetty pe-

rustelemaan tutkijan päätelmiä. Luvun loppuun kerättiin kehitysehdotuksia, jotka 

ovat tärkeitä tutkimiskysymyksiin vastaamisen kannalta. Kehitysehdotuksia johdettiin 

teorian pohjalta sekä tutkimusaineistoa tarkastelemalla. 

6.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen toteutus käynnistyi ongelman ja tutkimuskysymysten määrittelyllä. Sen 

jälkeen perehdyttiin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja valittiin 

tutkimusmenetelmä. Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat valittiin sen mukaan, 

kuinka paljon he tietävät tutkittavasta aiheesta ja kuinka paljon työkokemusta heillä 

on. Tässä työssä haastateltiin kolmea johtoryhmän jäsentä, joilla on vähintään viisi 

vuotta työkokemusta ja osaamista oman vastuualueensa tehtävistä. Valitut henkilöt 

ovat myös eniten tekemisissä tapausyrityksen henkilötietojen käsittelyn ja tietojen 

arkistoinnin kanssa. Yrityksen muut henkilöt eivät juuri käsittele henkilötietoja eivätkä 

vastaa tietoteknisistä ongelmista. Haastateltavien valintapäätös perustui myös siihen, 

että johtotasossa tehdään päätöksiä ja johdolla on suurin vaikutusvalta ja halu 

yrityksen prosessien kehittämisessä. 

Haastattelut suoritettiin jokaisen henkilön kanssa kahden kesken kunkin haastatelta-

van työpaikalla huhtikuun alussa vuonna 2019, ja haastattelut kestivät 40—60 mi-

nuuttia henkilöä kohden. Kuten aiemmin mainittiin, haastattelut toteutettiin teema-

haastatteluina. Keskustelun kysymykset ovat esitetty liitteessä 1. Haastattelun tee-

mat ja kysymykset määritettiin jo etukäteen, mutta eri aiheeseen liittyvät painotuk-

set vaihtelivat eri haastateltavien kanssa, koska heidän roolit ja edustamiensa am-

mattiryhmät erosivat toisistaan. Tärkeintä oli saada haastatteluista irti merkitykselli-

siä seikkoja, jotka antavat vastauksia tutkimusongelmaan. Keskustelut nauhoitettiin 

haastateltavien luvalla ja litteroitua aineistoa syntyi haastattelun tuloksena yhteensä 

16 sivua. 

Tutkimuksen osallistuvaa havainnointia on suoritettu koko syksyn 2018 ja kevään 

2019 aikana. Tutkija kiinnitti huomiota asiakirjojen ja dokumenttien koko elinkaaren 
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prosesseihin sekä henkilötietojen käsittelytapoihin tapausyrityksessä ja laati havai-

tuista asioista muistiinpanoja. Tutkijalla oli pääsy tapausyrityksen erilaisiin tutkitta-

vaan aiheeseen liittyviin dokumentteihin, joiden avulla saatiin hyvä kuvaus doku-

menttien sisällöstä. Kirjallisia dokumentteja käytettiin sekundaarisena aineistona 

vahvistamaan primääriaineiston tuloksia. 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin laadulliselle tutkimukselle tyypillistä aineiston sisäl-

lönanalyysimenetelmää ja teemoittelua. Haastatteluaineisto siirrettiin litteroinnin jäl-

keen tekstinkäsittelyohjelmiston avulla segmentoituna taulukkomuotoon. Sen jäl-

keen aineisto hajotettiin asiasisällöksi. Haastateltavien vastaukset samoihin kysymyk-

siin yhdistettiin asiakokonaisuuksiin ja tarkasteltiin, mitkä vastaukset toistuvat ja 

mitkä eroavat toisistaan. Aineiston luokittelussa käytettiin teoria- ja aineistopohjaista 

luokittelua. 

6.2 Asiakirjahallinnon nykytila 

Haastattelun ensimmäiseksi teemaksi valittiin asiakirjahallinnon nykytila 

kohdeyrityksessä. Teeman ja teeman kysymysten avulla haluttiin selvittää, miten 

yrityksen asiakirjahallintoa on toteutettu tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää. 

Kysymykset käsittelivät haastateltavien työtehtävien linkittämistä, tunnistamista, 

hyvää asiakirjahallintoa ja asiakirjahallinnon haasteita. Teema sisälsi myös kysymyksiä 

asiakirjojen koko elinkaaren käsittelyvaiheista tallentamisesta arkistointiin. 

Teeman tuloksena haastatteluvastauksista saatiin selville, että haastateltavien 

toimenkuvat vaikuttavat siihen, mitä asiakirjoja käsitellään ja kuinka paljon aikaa 

käsittely vie. Kaikki ovat sidoksissa jollakin tavalla asiakirjahallintoon, mutta 

keskittyvät asiakirjojen eri elinkaarivaiheisiin ja erityyppisten asiakirjojen käsittelyyn. 

Toisilta asiakirjojen käsittely vie suurimman osan työajasta ja toiset kuluttavat vain 

murto-osan ajasta asiakirjojen käsittelyyn. Kohdeyrityksissä laaditaan mm. 

työsopimuksia, asiakkuus- ja kumppanuussopimuksia ja muita ilmoituksia. Lisäksi 

käsitellään erilaisia kirjanpitoon ja palkkahallintoon liittyvää aineistoa sekä osto- ja 

myyntiprosesseihin kohdistuvia tilauksia, tilausvahvistuksia, laskuja, 

yhteistyösopimuksia ja käsitellään eri projekteihin liittyviä dokumentteja. 
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Asiakirjoja tallennetaan ja säilytetään yrityskohtaisella verkkolevyllä ja osa asiakir-

joista ovat ulkoistetussa taloushallinnon järjestelmässä, jossa aineisto säilyy palvelun-

tarjoajan pilvipalvelussa. Kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja säily-

tetään verkkokansiossa oikean y-tunnuksen, sopivan nimen ja tilikauden alla. Asiakir-

jat, kuten esim. palkkalaskelmat, eivät ole tallessa yrityksen verkkokansiossa, vaan ne 

säilytetään ainoastaan taloushallinnon järjestelmässä ja palkansaajien verkkopankki-

palveluissa. Henkilöstöhallinnon asiakirjoja ei säilytetä turhaan verkkokansioissa, jos 

ne saadaan taloushallinnon järjestelmästä tai virallisen tahon omista palvelujärjestel-

mistä, kuten OmaVero-palvelusta tai Kelalta. 

Veroihin liittyviä asiakirjoja ei nykyään säilytetä kansioissa, paitsi lähetetyt kau‐

siveroilmoitukset. Kaikki muut veroihin liittyvät esim. maksujärjestelyt ovat 

OmaVero‐palvelussa. 

Asiakirjoja nimetään yleensä loogisesti joko asiakkaan vaatimusten mukaan, jolloin 

nimeämisessä otetaan huomioon esim. projektin tiedot, osan tiedot, osanumerot, tai 

tiedostot on koottu projektikohtaiseen hakemistoon ja nimessä näkyy ainakin projek-

tin numero ja projektin nimi. Nimeämisessä käytetään usein päivämääriä, koska nii-

den perusteella selviää asiakirjojen vanhimmat ja tuoreimmat versiot. 

Nimeämisessä sitten, mitä itse tulee käytettyä paljon, on yleensä päivämäärä, 

suoraan siihen jotenkin nimen mukaan, että sen pystyy niiden perusteella haa‐

rukoimaan, että mitkä ovat esimerkiksi uudempia versioita joistakin tiedos‐

toista mistä täytyy vanhat versiot säilyttää. 

Tehtyjen havaintojen perusteella asiakirjojen nimeämisessä jokainen yrityksen asian-

tuntija käyttää usein omaa logiikkansa, eikä mitään yhteisiä kirjattuja ohjeita ole. 

Yleensä esimies opastaa suullisesti alaisensa nimeämään asiakirjoja haluamallaan ta-

valla tai työntekijä päättelee sen itse. Asiakirjoja säilytetään tutkimuksen perusteella 

yleensä pdf-formaatissa, kuvat jpg-formaatissa ja alkuperäisessä formaatissa. Lopulli-

set versiot, joissa on esim. allekirjoitus, säilytetään pdf-muodossa. 

Kohdeyrityksessä on sekä lain että liiketoiminnan vaatimia asiakirjojen säilytysaikoja. 

Lakeja noudatetaan, mutta säilytysaikojen suhteen mennään vähän yli, koska säily-

tystilaa on paljon. Eräs haastateltava kertoi, että lähtökohtaisesti tieto, mitä ei tar-

vita, pitäisi hävittää ja kahta samansisältöistä tiedostoa ei saisi olla. Liiketoiminnan 

vaatimista asiakirjojen säilytyksestä sovitaan yrityksessä tapauskohtaisesti. 

Huvin vuoksi ei kannata säilyttää, pitää olla ajatus siitä mihin asiakirjaa saat‐

taisi tarvita tulevaisuudessa. Toisaalta se pitäisi olla laatujärjestelmään kirjattu, 
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jonkinlainen asiakirjojen prosessikuvaus, ainakin tulevaisuudessa. Millaisia asia‐

kirjoja säilytetään, kuinka kauan ja minkä takia. 

Yrityksessä ei juuri säilytetä paperisia asiakirjoja, sillä yritysten taloushallinto on täy-

sin sähköinen. Yrityksen sähköisiä asiakirjoja ei ole hävitetty ainakaan neljän viime ti-

likauden aikana tietokoneen verkkokansiosta. Asiakirjojen sähköistymisen myötä ei 

ole enää tilan puutetta ja vanhoihin asiakirjoihin pitää välillä palata. Asiakirjojen hä-

vittäminen on projekti, jota tullaan tekemään lähitulevaisuudessa. 

Tietyn määräajan säilytettävät paperiset asiakirjat on hävitetty määräajan päätyttyä 

tietoturvapaperisäiliön kautta poltettaviksi. Sähköisten asiakirjojen tuhoamisesta 

haastateltavien vastaukset poikkesivat toisistaan. Sähköinen henkilöstöhallintoon 

kuuluva aineisto tuhotaan poistamalla pdf-tiedostot verkkoasemalta. Siitä ei ollut 

tietoa, säilyvätkö tiedot kuitenkin pilvipalvelun roskakoreissa ja pääseekö niihin 

tietoihin käsiksi myöhemmin. Yksi haastateltavista kertoi, että käytännössä asiakirjoja 

ei ole vielä koskaan hävitetty sen jälkeen kun arkistointijärjestelmä on luotu. Koska 

asiakirjat pitää säilyttää hänen mielestään vähintään viisi vuotta, vielä ei ollut tarvetta 

hävittää mitään. Eräs haastatelluista oli sitä mieltä, että tietoisesti hävitetään mm. 

suunnitteludataa, jota asiakas arkistoi itse. 

Kaikki haastateltavat oli sitä mieltä, että jokaisella työntekijällä on vastuu tuotta-

miensa asiakirjojen arkistoinnista. Eräs haastateltava kertoi, että verkkolevyn turvalli-

suudesta huolehtii kuitenkin yrityksen johto ja johdon olisi hyvä valvoa arkistointipro-

sessia aika ajoin. 

Kirjanpitoaineisto tallennetaan tilikausittain tilinpäätöksen valmistuttua verkkokansi-

osta cd-levylle ja liitetään tilinpäätöspapereihin. Tasekirja tulostetaan paperille alle-

kirjoitusta varten ja arkistoidaan sekä paperisena että sähköisessä muodossa cd-le-

vylle. Levyt säilytetään lukitussa tilassa. Tasekirjat ovat julkisia asiakirjoja, mutta cd-

levyllä on enemmän materiaalia kuin laki vaatii. 

Yritysten projektidatan arkistointi tapahtuu verkkolevyllä olevan koontihakemiston 

kautta, johon pääsee ainoastaan ylläpitäjän tunnuksilla. Varsinaiselta verkkolevyltä 

projektidataa siirretään ulkoiselle kiintolevylle ja siitä tehdään kaksi peilattua ko-

piota, joita säilytetään erillisissä kassakaapeissa. Levyt merkitään arkistointipäivän tai 
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kuukauden perusteella, jotta tiedetään, milloin kopio on tehty. Arkistoidusta materi-

aalista on laadittu hakemistolista ja sen perusteella pystyy hakemaan tarvittaessa oi-

kean levyn. Verkkolevyllä oleva materiaali, kuten esim. kirjanpitomateriaali ei arkis-

toidu, mutta se on varmuuskopioinnin piirissä ja peilautuu kahden levyn välillä. 

Sähköistä arkistointia voi kehittää yhden haastateltavan mukaan ainakin henkilöstö-

datan suhteen. Asiakirjarakenteeseen pitäisi saada helpompi logiikka, että se olisi 

päivämäärän perusteella haettavissa, koska tiettyjä asiakirjoja pitää hävittää lainsää-

dännön mukaisesti. Tällä hetkellä joutuu tekemään aika paljon manuaalista työtä, 

koska päivämäärän perusteella tiedot eivät ole helposti haettavissa. 

Haastattelussa nousi esille kysymys sähköpostin käyttämisestä arkistona ja sähköpos-

tien arkistoinnista. Eräs haastateltava toi esille sen, että sähköpostia käytetään arkis-

tona, mutta yritetään toimia niin, että kaikki projekteihin liittyvä aineisto olisi projek-

tihakemistossa. 

Minulla on projektikohtainen kansio siellä. Yritän patistella itseäni ja muita, 

että kaikki oleellisin tieto löytyisi projektihakemistosta. 

Pohdittaessa asiakirjahallinnon hyötyä yritykselle kaikki olivat sitä mieltä, että hyvä 

asiakirjahallinto on sellainen, josta löytää helposti ja nopeasti etsimänsä. Tietoja pi-

tää nimetä ja rakentaa myös järkevällä logiikalla. 

Totta kai siitä se hyöty silloin olisi, että ne olisivat kaikkien löydettävissä ja 

mahdollisimman pienellä vaivalla, että ei tarvitse sellaiseen ylimääräiseen säh‐

läämiseen kuluttaa aikaa. 

Asiakirjahallintoon liittyy myös riskejä. Tietoturvariski on kaikkien haastateltavien 

mielestä suurin riski asiakirjahallinnon näkökulmasta. Riskiksi koettiin myös asiakirjo-

jen hävittäminen tai siirtäminen vahingossa toiseen paikkaan, jolloin järjestelmä saat-

taa lakata toimimasta. Arkistoituihin materiaaleihin ei pääse kuitenkaan muuten kuin 

murtautumalla yritysten kassakaappeihin ja se riski on taas pieni. Asiakirjahallinnon 

haasteista nousi esille samojen asiakirjojen ja dokumenttien tallentaminen eri paik-

koihin ja eri nimellä. Tapa vaikeuttaa oikean ja ajantasaisen asiakirjan löytämistä. 

Tutkijan osallistuvan havainnoinnin yhteydessä paljastui, että tarpeellisia asiakirjoja 

voidaan joskus vahingossa hävittää, koska ei ole tarkkaa tietoa mitä pitää säilyttää 

yrityksen liiketoiminnan kannalta. Inhimillinen virhe tai tiedon puute ovat riski 

asiakirjahallinnon näkökulmasta. Havainnoinnin perusteella voidaan myös todeta, 
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että samoista dokumenteista tehdään joskus turhia kopioita, jolloin oikean asiakirjan 

löytäminen on hankalaa. Asiaa hankaloittaa myös se, että ei ole aina varmaa tietoa, 

mikä dokumentin versio on lopullinen, eli mikä on virallinen asiakirja. 

6.3 Lainsäädännön vaatimukset henkilötietojen säilyttämisestä, hävittä-

misestä ja arkistoinnista 

Seuraava haastatteluteema käsitteli tietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen ja 

suomalaisen lainsäädännön näkökulmasta. Kysymykset kyseiseen teemaan koostui-

vat henkilötietojen käsittelyä määrittelevästä lainsäädännöstä, henkilötietojen säily-

tysajoista, henkilörekisterien sisältämien tietojen tarkastelusta, tietojen poistami-

sesta ja arkistoinnista sekä rekistereiden käytön rajoittamisesta. 

Haastateltavat tiesivät suhteellisen paljon henkilötietojen käsittelyä koskevasta uu-

desta EU:n tietosuoja-asetuksesta. Kaikkia yksityiskohtia ei tunneta, mutta yleisesti 

ottaen lainsäädäntöä tunnetaan varsin hyvin. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, 

että henkilötietoja saa käsitellä, jos siihen on saatu lupa rekisteröidyltä. Henkilötie-

toja ei kuitenkaan saa säilyttää määränsä pidempää ilman syytä. Henkilötietoja ei 

myöskään lähetetä tarpeettomasti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja välitetään ainoas-

taan viranomaisille heidän pyynnöstään oman työvelvoitteen hoitamiseksi. 

Ilman henkilön lupaa en välitä tietoja mihinkään, paitsi viranomaisen pyydet‐

tyä. Hoidan vain omia työvelvollisuuksia. Mihinkään turhaan paikkaan en lä‐

hetä. 

Useammat haastateltavat mainitsivat tietävänsä miten arkaluonteisia henkilötietoja 

pitää käsitellä. Yksi haastateltava mainitsi oikeudesta tietojen tarkastamiseen ja pois-

tamiseen, jos niiden käsittelylle ei ole lain perustetta. 

Tietojen säilytysajoista ei tapausyrityksessä tiedetä tarkkaan. Henkilötietojen säilyty-

sajoista haetaan tietoa joko Internetistä tai Finlexin sivuilta. Erään haastateltavan 

mukaan säilytysaikoja ei ole kootusti missään nähtävillä. Tietojen olisi hyvä olla esi-

merkiksi taulukkomuodossa arkistonmuodostussuunnitelmassa. Erään haastatelta-

van mielestä yrityksen sisälle ei kannata tehdä dokumenttia säilytysajoista, koska tie-

dot eivät silloin päivity automaattisesti. Olisi hyvä olla asiaa avaava tieto yrityksen in-

tranetissä ja linkki Internetiin, josta ajankohtainen tieto löytyy. 
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Erilaisia henkilörekistereitä käydään manuaalisesti läpi joko kuukausittain tai vielä 

useammin ja tarpeettomat tiedot poistetaan. Joitakin henkilörekistereitä seulotaan 

vain tarpeen mukaan, esimerkiksi kun henkilö lähtee yrityksestä. Henkilötietoihin 

pääsy on rajoitettu niin, että niihin pääsee ainoastaan siihen oikeutettu käsittelijä. 

Haastattelussa nousi esille henkilötietojen säilyttäminen sähköpostissa. Kaikilla ei ol-

lut tietoa, mihin tuhotut sähköpostit lopuksi päätyvät. Haastattelun vastauksista kui-

tenkin selvisi, että pilvipalvelussa ei ole yhtään yrityksen tiedostoa. 

6.4 Henkilökunnan perehdyttäminen 

Viimeisessä teemassa käsiteltiin, miten hyviä asiakirjahallinnon tapoja ja voimassa-

olevaa lainsäädäntöä otetaan huomioon henkilökunnan perehdyttämisessä. Haasta-

teltavilta kysyttiin, miten henkilökuntaa voi perehdyttää asiakirjahallinnon perustei-

siin ja henkilötietojen käsittelytapoihin sekä miten lain muutoksista tiedotetaan. 

Hyvä asiakirjahallinto edellyttää, että jokaisella työntekijällä on tietämys asiasta ja 

opastus yrityksen toimintatapoihin. Haastateltavien vastauksista nousi esiin, että pe-

rehdyttäminen asiakirjahallintoon on tärkeää. Hyvänä tavoitteena olisi, että työnteki-

jät toimisivat samoilla pelisäännöillä, ettei asiakirjojen käsittely olisi hallitsematonta. 

Perusperehdytyksen osana pitää tulla ilmi, mihin ja millaista tietoa tallennetaan ja 

miten tiedostot tulisi nimetä, että ne löytyvät myöhemmin helposti. On hyvä, jos yri-

tyksellä on perehdytykseen ohjeistus, jossa käydään läpi kunkin työtehtävään liitty-

vien asiakirjojen tallennus ja arkistoinnin pelisäännöt. Nykyistä henkilökuntaa voi pe-

rehdyttää joko lyhyellä lomakkeella tai muistutuksella asiasta. 

Henkilökuntaa pitää perehdyttää paremmin kuin tähän mennessä on perehdy‐

tetty. Perusperehdytyksen osana ensimmäisenä pitää tulla se, mihin tallenne‐

taan millaista tietoa ja sitten kun uudet työntekijät tulevat tekemään projekti‐

työtä, projektipäällikön pitäisi muistaa perehdyttää siihen, mitä projektihake‐

mistoon pitää tallentaa, millä tavalla ja miten ne tiedostot tulee nimetä, että ne 

löytyvät myöhemmin helposti. 

Henkilöstön perehdyttämistä koskevissa vastauksissa toistui se, että henkilötietojen 

käsittelystä pitäisi jollakin tapaa sivuta perehdytyksessä, varsinkin jos työntekijä kä-

sittelee työssään henkilötietoja. Perehdyttää voi joko suullisesti perehdytyslomak-

keen avulla ja kuittaamalla sen kun aihe on käsitelty. Yrityksen intranet on myös hyvä 
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opastuskanava, jossa voi käydä tutustumassa erilaisiin yrityksen sisäisiin ohjeisiin. 

Työntekijöitä voi opastaa käymään intranetissä tutustumassa itsenäisesti aiheeseen. 

6.5 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tässä osassa esitetään tutkimustulosten perusteella tehdyt johtopäätökset. Ensin 

käydään läpi, mihin johtopäätöksiin tultiin tutkimustulosten perusteella ja mitä ne 

merkitsevät tutkimusongelman kannalta. Sen jälkeen annetaan ongelman ratkaisemi-

sen kannalta tärkeitä kehitysehdotuksia. Opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää, mi-

ten asiakirjahallintoa ja voimassa olevan lainsäädännön huomioon ottamista henkilö-

tietojen käsittelyssä voi kehittää. Ongelman ratkaisemiseksi vastattiin ongelmasta 

johdettuihin kysymyksiin: 

 Miten asiakirjahallinto on toteutettu tapausyrityksessä tällä hetkellä ja miten 

sitä voi kehittää? 

 Miten henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja pitää säilyttää, arkistoida ja hävittää 

uuden EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun suomalaisen lainsäädännön mu-

kaan? 

 Miten asiakirjahallinnon hyvät tavat ja voimassa oleva lainsäädäntö otetaan 

huomioon perehdyttämisessä? 

Asiakirjahallinnon nykytila ja kehityskohdat 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakirjahallinnossa on vielä 

kehitettävää. Tärkeän tiedon löytäminen nopeasti ja vaivattomasti on hyvän 

asiakirjahallinnon perusominaisuuksia. Samaa toteaa myös Dick Weisinger (2011, 28), 

jonka mukaan asiakirjahallinto helpottaa organisaation tehokkuutta. Hän kertoo, että 

hyvän asiakirjahallinnon etuja on monia, mutta toimivan asiakirjahallinnon 

toteuttaminen organisaatiossa on hyvän liiketoiminnan merkki. 

Asiakirjojen nimeämisessä on huomionarvoista, ketä tieto palvelee jatkossa ja miten 

muut henkilöt, jotka tarvitsevat samaa tietoa löytävät sen helposti. Kuten työn 

teoriaosassa jo mainittiin, metatietojen käyttö on Toivosen mukaan (2018. 53.) 

hyödyllistä, vaikka yrityksiltä ei sitä vaadita. Tutkimuksessa kävi ilmi, että asiakirjojen 

nimeämisessä ei ole yhteisiä sääntöjä, nimeämisessä käytetään joko esimiehen 
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kehittämiä tapoja tai omia nimeämiskäytäntöjä. Esimiehen vaikutus 

asiakirjahallinnon opastamisessa korostuu. 

Asiakirjahallinnon riskeiksi koettiin ennen kaikkea tietoturvallisuuden pettäminen, 

jolloin voi tapahtua tietojen vuoto ulkopuolisille tahoille sekä tietojen hävittäminen 

inhimillisen virheen tai tietämättömyyden vuoksi. Yrityksen varmuuskopioinnin 

ansiosta tiedot kuitenkin saadaan palautettua takaisin, joten hävittämisriski on pieni. 

Haasteena nähtiin myös samojen asiakirjojen säilyttäminen eri paikoissa ja eri 

nimellä. 

Tutkimuksen aineistosta selvisi, että yritys säilyttää, hävittää ja arkistoi erityyppisiä 

asiakirjoja eri tavoin. Se, miten asiakirjoja käsitellään niiden elinkaaren eri vaiheessa 

riippuu paljon siitä, minkätyyppisiä asiakirjoja ovat kyseessä. Projekteihin liittyvät 

asiakirjat arkistoidaan ulkoisille kiintolevyille, joita säilytetään erillisissä 

kassakaapeissa. Henkilökohtaisen sähköpostin kautta tullut yritykselle kuuluva 

todistusaineisto pyritään tallentamaan asianmukaisiin kansioihin, jolloin tieto päätyy 

arkistoon kansiorakenteen mukaan. Aineistosta kävi ilmi, että tallentaminen ei ole 

kuitenkaan systemaattista ja sähköpostia käytetään usein tietojen arkistona. 

Tuloksista ilmeni, että liiketoiminnan säilytysajan vaatimia asiakirjoja ei ole koskaan 

vielä hävitetty ja kaikki on arkistoitu. Asiakirjoja ei ole tarpeellista hävittää 

voimassaolevan lain mukaan, jos ne eivät sisällä henkilötietoja. Liiketoiminnan 

säilytysaikoja ei ole määritelty arkistonmuodostussuunnitelmassa tai yrityksen 

ohjeissa. 

Henkilötietojen lainmukainen säilyttäminen, hävittäminen ja arkistointi 

Tutkimus osoitti, että henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään sähköisessä 

muodossa yrityksen verkkoasemalla ja tietoihin pääsee ainoastaan henkilö, jolla on 

tietojen käsittelyoikeus työvelvoitteen hoitamiseksi. Henkilötietoja säilytetään 

ainoastaan niin kauan kuin laki vaatii tai rekisteröidyn suostumuksella ja 

henkilörekistereitä päivitetään aina tarpeen mukaan. 

Erityisiä henkilötietoryhmiä on otettu huomioon tietojen käsittelyssä. Henkilötietojen 

hävittämisprosessi tapahtuu manuaalisesti käymällä kaikkia aineistoja läpi ja 

selvittämällä erikseen asiakirjojen säilytysaikojen määräajat. Henkilörekistereitä 
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sisältäviä ja muita talouteen sekä hallintoon liittyviä asiakirjoja arkistoidaan cd-levylle 

ja säilytetään asiamukaisesti lukitussa huoneessa. 

Yrityksellä ei ole selkeätä arkistonmuodostussuunnitelmaa, jossa olisi ennalta 

määritetyt asiakirjojen säilytysajat. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan, 

henkilötietojen säilytysajat pitää olla ennalta määriteltynä yrityksen 

arkistonmuodostussuunnitelmassa tai muussa yrityksen ohjeessa. 

Tapausyrityksen sähköistä arkistointia voidaan kehittää aineiston tulosten mukaan 

tekemällä uusi asiakirjarakenne siten, että asiakirjoja pystyy hakemaan päivämäärän 

perusteella. Asiakirjojen lainmukaisten säilytysaikojen olisi hyvä olla helposti 

haettavissa ja saatavilla. 

Henkilökunnan perehdyttäminen 

Tutkimuksessa selvisi, että henkilökunnan opastus on tärkeää hyvän 

asiakirjahallinnon toteuttamisen kannalta. Henkilökuntaa tulisi perehdyttää 

toimimaan yrityksen yhteisillä säännöillä tietojen eri käsittelyvaiheissa. 

Henkilökunnalla, joka käsittelee henkilötietoja, pitää olla esimieheltä saadut 

ajankohtaiset tiedot lainsäädännön määräyksistä. Henkilökuntaa voisi ohjeistaa 

suullisesti, lomakkeella tai kehottaa lukemaan asiasta yrityksen intranet-sivuilta. 

Aineistosta voidaan päätellä, että henkilökunnan opastaminen on tarpeellinen myös 

organisaation tietoturvallisuuden parantamiseksi ja tietovuodon välttämiseksi. 

Petteri Järvinen toteaa kirjassaan (2017, 44), että suurin tietoturvauhka yrityksessä 

on henkilöstö, joten henkilökunnan ohjeistus on tärkeää. 

6.6 Kehitysehdotukset 

Ongelman ratkaisemisen kannalta oli tärkeä selvittää, miten henkilötietoja pitää 

säilyttää, hävittää ja arkistoida voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 

Haastattelujen, dokumenttien, havaintojen sekä teorian perusteella päädyttiin, että 

henkilörekistereitä sisältäville asiakirjoille pitää määritellä säilytysajat 

arkistonmuodostussuunnitelmassa tai muussa organisaation ohjeessa. 

Toisena kehityskohteena nähdään myös liiketoiminnan tai tutkimuksen perusteella 

säilytettävien asiakirjojen säilytysaikojen määrittely ennakkoon. Tarkoituksena on, 
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että liiketoiminnan kannalta tarpeellisia asiakirjoja ei hävitetä, ennen kuin on 

varmistettu niiden säilyttämisperusteet. 

Tulosten perusteella tutkija laati taulukkomuotoisen pohjan tapausyrityksen 

arkistonmuodostussuunnitelmaa varten, johon on koottu erityyppisten asiakirjojen 

säilytysajat. Pohjan luomisen apuvälineenä käytettiin Roosin (2018) ohjeita ja 

suosituksia. Työkaluun lisättiin myös henkilötietojen luokitukset ja viittaukset, mihin 

lakiin säilytysaika perustuu. Pohja on esitetty liitteessä 2. 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi piti selvittää, miten henkilökuntaa voi 

perehdyttää asiakirjahallinnon perusteisiin huomioiden voimassaolevaa 

lainsäädäntöä. Tähän saatiin kattavat vastaukset haastateltavilta. Kirjallisten 

dokumenttien perusteella voidaan todeta, että perehdyttämisessä olisi kehitettävää. 

Yritys voisi täydentää omaa sähköistä perehdytyslomaketta lisäämällä siihen kohdan 

asiakirjahallinnon perusteista ja henkilötietojen käsittelystä, josta on linkki suoraan 

itseopiskelumateriaaleihin tai muistilistaan. Tämän kehityskohdan perusteella 

tapausyritykselle laadittiin asiakirjahallinnon muistilista perehdytystä varten ja se on 

esitetty opinnäytetyön liitteessä 3. 

Tutkimuksesta kävi myös ilmi että yrityksen tieto siitä, miten yrityksessä toimitaan 

tiettyjen asiakirjojen tai henkilötietojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja 

arkistoinnissa voi olla vain yhden henkilön varassa. Liiketoiminnan riskin 

välttämiseksi tietoa kannattaa jakaa muille, esimerkiksi johdon palavereissa. Näin 

vältetään hankalat tilanteet esimerkiksi äkillisten pitkäaikaisten sairauspoissaolojen 

aikana. 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, miten asiakirjahallintoa ja voimassa 

olevan lainsäädännön huomioon ottamista henkilötietojen käsittelyssä voi kehittää. 

Tutkimuskysymyksiin onnistuttiin työssä vastaamaan, joten tutkimuksen tavoite saa-

vutettiin. Tutkimusprosessi oli haasteellinen, mutta antoisa. 

Tutkimukselliseksi lähestymistavaksi valittiin case-tutkimus ja tutkimusmenetelmiksi 

lainopillinen tulkinta, teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Kyseisten tutki-

musmenetelmien valinta perustui siihen, että niiden avulla päästiin tutkimaan ta-

pausta monilta eri kanteilta ja saatiin arvokkaita vastauksia oman alansa asiantunti-

joilta. Tapaustutkimus soveltui tähän tutkimukseen hyvin, koska sen avulla haluttiin 

saada syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tapauksesta ja tuottaa organisaatiolle ke-

hittämisehdotuksia tutkimusongelmiin. Tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleensä 

yleistää. Tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa samantapaisiin ja samankokoisiin orga-

nisaatioihin. Päätelmä perustuu siihen, että aikaisemmissa tutkimuksissa on tultu sa-

mantapaisiin johtopäätöksiin. 

Tutkimuksen alussa perehdyttiin EU:n tietosuoja-asetukseen ja sitä käsittelevään kir-

jallisuuteen. Tutkittiin myös muuta suomalaista lainsäädäntöä, joka liittyi asiakirjahal-

lintoon ja henkilötietojen käsittelyyn. Tutkimuksen teoriaosa pohjautui myös asiakir-

jahallintoa ja perehdyttämistä käsittelevään suomalaiseen ja ulkomaalaiseen kirjalli-

suuteen sekä muihin aiheita käsitteleviin artikkeleihin. Tutkimusongelma ratkaistiin 

tekemällä asiakirjahallinnon nykytila-analyysi, jota varten kerättiin aineistoa tapaus-

yrityksen kirjallisista dokumenteista, teemahaastatteluista ja havainnoinneista. Nyky-

tila-analyysin ja teorian perusteella tehtiin johtopäätöksiä ja annettiin kehitysehdo-

tuksia. 

Asiakirjahallinto organisaation hallinnon osa-alueena ohjaa ja valvoo asiakirjoihin liit-

tyviä prosesseja. Asiakirjahallinnon on määriteltävä, mitä asiakirjoja ja metatietoja 

tarvitaan, miten ne tallennetaan järjestelmiin, kuinka ne organisoidaan tietovaran-

tona ja miten niitä säilytetään ja haetaan. Asiakirjahallinnon on otettava huomioon 

sekä organisaation omat että lainsäädännön tarpeet. Tavoitteena on myös riskien mi-

nimointi. (Henttonen 2015, 161—162.) 
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Tapausyrityksen asiakirjahallintoa pidetään tärkeänä hyvän liiketoiminnan kannalta. 

Kuitenkin yrityksen asiakirjahallinnossa on kehitettävää asiakirjahallinnon organisoin-

nissa. Yritys tarvitsee yhdenmukaisia ohjeita ja periaatteita asiakirjojen arvon määrit-

tämisessä, asiakirjojen minimi- ja maksimisäilytysajoista sekä henkilötietojen käsit-

tely- ja arkistointiperusteista. 

EU:n tietosuoja-asetus on vaikuttanut merkittävästi lain voimaan tultua myös mik-

royritysten toimintaan ja prosessien uudelleen organisointiin. Asetus nähdään myös 

myönteisenä asiana, koska myös yksityiset ja pienet yritykset joutuivat tutkimaan 

omia prosesseja ja parantamaan niitä. Näin organisaatio muuttuu entistä vastuulli-

semmaksi ja riskittömämmäksi. 

EU:n tietosuoja-asetus ja muu voimassa oleva suomalainen lainsäädäntö kulkevat 

käsi kädessä hyvän asiakirjahallinnon kanssa. Lainsäädännön vaatimukset edellyttä-

vät lakeihin perehtymistä ja lakien tuntemus luo pohjan asiakirjahallinnon organisoi-

miseen. Lakien vaatimukset vaikuttavat myös siihen, miten yrityksen asioita hoide-

taan. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa asiakirjahallintoa on vain vähän pohdittu EU:n tieto-

suoja-asetuksen näkökulmasta, joten kaikkien tulosten vertaaminen aikaisempiin tut-

kimuksiin ei ole järkevää. Suurimmassa osassa aikaisemmista tutkimuksista otettiin 

kantaa kuitenkin suomalaiseen lainsäädäntöön ja niiden tuloksissa on yhtäläisyyksiä 

tämän työn tulosten kanssa. Aikaisemmista tuloksista poiketen, asiakirjahallinnon yh-

denmukaisuuden tärkeys prosesseissa nousi esille. 

Jatkotutkimusta voisi vielä tehdä toimeksiantajalle siitä, miten yrityksen yhtenäinen 

ohjeistuksen käyttöönotto on parantanut asiakirjahallintoa. Toinen kiinnostava aihe 

jatkotutkimukselle olisi lähestyä sitä teknisestä näkökulmasta, esimerkiksi etsimällä 

ratkaisuja asiakirjahallinnon automatisointiin, kuten määräajan säilytettävien asiakir-

jojen poistamiseen. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen luotettavuus varmistettiin informantin vahvistuksella ja arvioita-

vuudella. Tutkimusaineisto ja tulkinta lähetettiin haastateltaville vahvistettavaksi ja 

kaikki haastateltavat vahvistivat aineiston oikeellisuuden. Näin ollen tätä tutkimusta 
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voidaan pitää luotettavana. Tutkimus suunniteltiin huolellisesti ja yksityiskohtaisesti 

ja se toteutettiin suunnitelman mukaan. Tutkijan ratkaisut ja valinnat tutkimuksen eri 

vaiheessa perusteltiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin lähes sanatar-

kasti, mikä helpotti aineistoon palaamista myöhemmin tutkimuksen aikana. 

Luotettavuutta paransi myös aineistotriangulaatio, koska aineistoa kerättiin sekä 

haastatteluilla että kirjallisilla dokumenteilla ja havainnoinnilla. Eri aineistosta saatiin 

usein samanlaisia tuloksia. Luotettavuutta on saattanut heikentää se, että tutkija 

tunsi haastateltavat ennestään ja on pystynyt johdattelemaan vastauksia. Toisaalta 

puhuminen tutulle henkilölle on usein helppoa ja haastateltavat pystyivät olemaan 

avoimia ja kertomaan todelliset näkemyksensä.  
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Teema 1. Asiakirjahallinnon nykytila ja kehityskohteet 

 Mitä asiakirjoja käsittelet työssäsi ja onko käsittely paljon aikaa vievä? 

 Mitä asiakirjoja säilytät, hävität ja arkistoit tällä hetkellä ja miksi? 

 Miten nimeät työhösi liittyvät asiakirjat ja missä formaatissa säilytät ne? 

 Kuka vastaa asiakirjojen arkistoinnista? 

 Tiedätkö, miten arkistointi hoidetaan tällä hetkellä? 

 Kuinka kauan säilytät asiakirjoja ja onko säilytysaika lain vai liiketoiminnan 

vaatima? Kuinka usein tietyn määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään ja 

miten se tehdään? 

 Mitä puutteita tai haasteita yrityksen asiakirjahallinnossa on? 

 Mikä on hyvä asiakirjahallinto? 

 Mitä asiakirjahallinnon riskejä tunnistat työssäsi?  

 Miten arkistointia voi kehittää? 

 

Teema 2. Henkilötietojen säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia määrittelevä 

EU:n tietosuoja-asetus ja suomalainen lainsäädäntö 

 Mitä tiedät henkilötietojen käsittelyä määrittelevästä voimassaolevasta lain-

säädännöstä? Kuvaile lyhyesti työhösi liittyvää lainsäädäntöä henkilötietojen 

säilyttämisestä, hävittämisestä ja arkistoinnista. 

 Mitä tiedät omaan työhösi liittyvien henkilötietojen säilytysajoista?  

 Mistä löydät tarvittaessa tietoa henkilötietojen säilytysajoista ja kuinka paljon 

aikaa se vie? 

 Kuinka usein erilaisia henkilötietorekistereitä käydään läpi ja tarpeettomia tai 

virheellisiä tietoja poistetaan? 

 Onko henkilötietorekistereiden käyttö rajoitettu? 

 

Teema 3. Asiakirjahallinnon ja lainsäädännön huomioon ottaminen perehdyttämi-

sessä 

 Miten kannattaa mielestäsi perehdyttää uusia työntekijöitä hyvään asiakirja-

hallintoon? 

 Millä tavoin voi perehdyttää henkilökuntaa ja uusia työntekijöitä henkilötieto-

jen lainsäädännön mukaisista käsittelytavoista? 

 Miten lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista tiedotetaan? 
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Liite 2. Pohja arkistonmuodostussuunnitelmaa varten (salassa pidettävä) 
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Liite 3. Asiakirjahallinnon muistilista ProSolve Oy, ProDeliver Oy (salassa pidettävä) 

 


