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Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä sähköiseen arkistointiin ja sen toteuttamis-

mahdollisuuksiin toimeksiantajan organisaatiossa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää 

sekä paperisen että sähköisen arkistoinnin yleispiirteitä ja keskittyä tarkemmin sähköi-

sen arkistoinnin teemoihin. Tutkimuksen päätavoitteena oli antaa toimeksiantajaorgani-

saatiolle suosituksia sähköiseen arkistointiin siirtymisestä.  

 

Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin sähköisen arkistoinnin hyötyjä, haasteita, asiakirjo-

jen säilyttämisen ja tietoturvan teemoja. Teoriaosuudessa tarkasteltiin myös sähköiseen 

arkistointiin liittyviä standardeja, välineitä ja tiedostomuotoja. Lähdemateriaalina toimi-

vat muun muassa arkistointialan ammattikirjallisuus, ajantasaiset lait sekä asetukset ar-

kistointiin liittyen.  

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Tiedonkeruuta suo-

ritettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Tällä tavoin saatiin kerättyä mo-

niäänistä dataa toimeksiantajalta. Haastatteluilla kerättiin tietoa toimeksiantajan suhtau-

tumisesta heidän nykyiseen arkistointiprosessiinsa, sähköiseen arkistointiin sekä kartoi-

tettiin niitä toiveita ja tarpeita, joita organisaation jäsenillä on sähköiseen arkistointiin 

liittyen. Saadut haastattelutulokset litteroitiin ja analysointiin kategorisoimalla dataa. 

Toimintasuositukset laadittiin empirian ja teorian avulla hyödyttämään toimeksiantajaa. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että toimeksiantaja on tyytymätön nykyiseen arkistointiproses-

siinsa ja on kiinnostunut siirtymään sähköiseen menettelyyn tietyin varauksin. Toimin-

tasuosituksissa pyrittiin huomioimaan toimeksiantajan huolenaiheet ja laatimaan ohjeis-

tuksia pitäen ne mielessä.  

Arkistointi, Arkistotoimi, Asiakirjahallinto, Sähköinen arkistointi 
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categorizing. The recommendations were complied with the help of the empirical and 
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Käsitteet 
 

Asiakirja: Kirjallinen tai kuvallinen esitys, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai 

muilla tavoin ymmärrettävissä apuvälinein. Asiakirja voi olla analoginen tai digitaali-

nen. 

 

Asiakirjahallinto: Prosessit, joiden tarkoituksena on hallita asiakirjojen laatimista, 

talteenottoa ja käsittelyä. 

 

Digitointi: Analogisen aineiston muokkaamista digitaaliseksi.  

 

GDPR: General data protection regulation eli yleinen tietosuoja-asetus. Laki, joka sää-

telee henkilötietojen käsittelyä EU-maissa. 

 

Konvertointi: Menetelmä, jolla asiakirjatietoa siirretään tietystä muodosta toiseen. 

 

Migraatio: Aineisto siirretään järjestelmästä tai tiedostomuodosta toiseen sen ehey-

den, luotettavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.  

 

Rekisterinpitäjä: Organisaatio, joka kerää ja käsittelee henkilötietoja. 

 

Tiedonhallinta: Tiedon saatavuuden ja hyödynnettävyyden varmistaminen sen koko 

elinkaaren ajan tietoprosesseja optimoimalla.  

 

Tietoturva: Organisaation toimet, joilla pyritään takaamaan tiedon oikeellisuus, luot-

tamuksellisuus ja saatavuus. 

 

Tietosuoja: Tietoturvallisuuden osa-alue, keskittyy yksityisyyden suojaan ja henkilö-

tietojen turvalliseen käsittelyyn. 
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1 JOHDANTO 

 

Perinteinen paperinen asiakirjahallinta on yksi tapa suorittaa organisaation arkistoin-

tia. Paperisia asiakirjoja säilötään lukemattomiin mappeihin, pahvilaatikoihin ja lo-

puksi arkistoidaan varastoon. Paperinen arkistointiprosessi on kyllä toimiva ja vakiin-

tunut tapa organisoida asiakirjoja. Arkistointia voi kuitenkin toteuttaa myös sähköi-

sesti siten, että se säästää organisaation resursseja ja kasvattaa sen kilpailukykyä jat-

kuvasti kehittyvillä markkinoilla. Paperittomuus ja sen tavoittelu on nykyään trendi-

kästä ja järkevää myös sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. (Siivola ym. 2015, 6-7.) 

 

Opinnäytetyön aiheena on paperisesta arkistoinnista siirtyminen sähköiseen toimeksi-

antajan tarpeiden mukaisesti. Toimeksiantajan tämänhetkinen arkistointiprosessi on 

täysin paperinen, ja jos käytössä olisi sähköinen arkistointimenetelmä, säästäisi se ti-

laa, aikaa ja rahaa arkistoinnissa paperiseen prosessiin verrattuna. Sähköisessä järjes-

telmässä tila ei ole yhtä rajattu, tieto on nopeammin käyttäjien saatavilla ja arkistointiin 

soveltuvan paperin ostoa voidaan vähentää. Toimeksiantajan asiakirjojen säilytysajat 

ovat pitkiä, joten on tärkeää, että uusi sähköinen menetelmä on tehokas ja turvallinen, 

ottaen huomioon esimerkiksi tietoturvan ja datan säilyvyyden. 

 

Toimeksiantajan koko arkisto tullaan siirtämään tulevan remontin aikana väistötiloi-

hin, ja idea tutkimukseen kumpusikin tästä siirtymävaiheen tuomasta haasteesta. 

Tutkimuksen tavoitteena on antaa toimeksiantajalle toimintasuosituksia sähköiseen ar-

kistointiin siirtymisestä niin, että asiakirjat ovat säilötty tietoturva, tehokkuus ja luo-

tettavuus mielessä pitäen.  

 

Työn teoriaosuudessa käydään läpi toimeksiantajan nykyistä arkistointiprosessia, ar-

kistointia yleisellä tasolla ja tutkitaan erilaisia sähköisen arkistoinnin menetelmiä ja 

mahdollisuuksia. Tietoturvaan kiinnitetään myös huomiota, sillä se on ajankohtainen 

aihe, johon arkistoinnissa tulee keskittyä, kun käsitellään henkilötietoja. Empiirinen 

osa keskittyy haastatteluiden avulla kerättävään tietoon siitä, mitä tarpeita toimeksian-

tajan henkilöstöllä on sähköiselle järjestelmälle. 
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2 ONGELMAN ASETTELU JA VIITEKEHYS 

2.1 Tutkimusongelma- ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa toimeksiantajalla toimintasuosituksia, joiden 

avulla he voivat siirtyä toteuttamaan sähköistä arkistointia organisaatiossaan. Työn 

tarkoitus kumpuaa kohdeorganisaation tarpeista ja kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Or-

ganisaatio on muuttamassa väistötiloihin ja paperisten asiakirjojen suuri määrä herätti 

kiinnostusta sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksiin. Tutkimusongelmaksi on määri-

tetty vastaava: 

”Millä tavoin sähköiseen arkistointiin voitaisiin siirtyä?”  

Tutkimusongelman pohjalta syntyy myös alakysymyksiä, joiden avulla työtä viedään 

eteenpäin:  

• Millainen arkistointiprosessi on nykyhetkellä? 

• Mitkä asiakirjat kohdeorganisaatio haluaa siirtää elektroniseen muotoon?  

• Millaisia tarpeita ja toiveita kohdeorganisaatiolla on sähköiseen arkistointiin 

liittyen?  

• Mitä lakeja ja asetuksia tulisi ottaa huomioon? 

• Miten tietoturva ja datan säilyvyys tulisi ottaa huomioon? 

• Mitä erilaisia menetelmiä ja vaihtoehtoja sähköiseen arkistointiin löytyy? 

• Millaisia hyötyjä ja haasteita sähköiseen arkistointiin liittyy? 

2.2 Käsitteellinen viitekehys 

Käsitteellisellä viitekehyksellä avataan tutkimuksen tarkoitusta ja käsitteitä lukijalle. 

Viitekehys nimensä mukaisesti ”kehystää” opinnäytetyötä, rajaten sen ja luoden sille 

tutkimustyön rungon, jota työn lukija voi seurata. Viitekehyksessä tulisi viitata tutki-

muksessa käytettäviin teorioihin, menetelmiin ja malleihin. Hyvin koottu viitekehys 

auttaa lukijaa hahmottamaan opinnäytetyön rakennetta ja tarkoitusta. (Scibbr www-

sivut, 2018.)  



9 

 
Kuvio 1. Opinnäytetyön käsitteellinen viitekehys. 

 

Opinnäytetyön tavoite on antaa toimintasuosituksia sähköisen arkistoinnin toteuttami-

sesta toimeksiantajalle.  

Tähän tavoitteeseen pyritään tutkimalla ensin teoriaa sekä paperisesta että sähköisestä 

kirjanpidosta. Kirjallisuustutkimuksella halutaan selvittää sähköisen arkistoinnin piir-

teitä ja löytää siitä hyötyjä ja haasteita. Merkittäviä lähteitä ovat arkistolait, EU:n tie-

tosuojalait ja asetukset sekä yleiset arkistointimenetelmät. Ammattikirjallisuutta tutki-

malla pyritään vastaamaan siihen, miten sekä paperinen että sähköinen arkistointipro-

sessi toimii yleisellä tasolla, mitä eri toteutustapoja sähköiselle arkistoinnille löytyy ja 
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miten eri sähköisen arkistoinnin toteutustavat voivat kehittää aiemmin paperista arkis-

tointiprosessia. Myös kohdeorganisaation omat dokumentit, arkistonmuodostussunni-

telmat ja muut ohjeistavat asiakirjat arkistoinnista toimivat arvokkaina lähteinä.  

 

Tietoturvaan ja arkistoidun datan säilymiseen kiinnitetään myös huomiota kirjallisuus-

tutkimuksessa. Arkistoidut asiakirjat sisältävät henkilötietoja ja muuta sensitiivistä in-

formaatiota, joten tietoturvaa on priorisoitava. Asiakirjojen, eli arkistoidun datan säi-

lyvyys on arkistoinnin perusvaatimus. Arkistoidun asiakirjan tulee säilyä hyväkuntoi-

sena ja luettavana koko sen säilytysajan, turvassa tuhoutumiselta ja vahingolta. Laki 

koskee luonnollisesti myös sähköistä arkistointia. (Arkistolaki 23.9.1994/831 12 §.) 

Kirjallisuustutkimuksella etsitään erilaisia näkökulmia ja teoriaa arkiston datan säily-

vyyteen ja suojaamiseen liittyen. 

 

Empiirisessä osuudessa kartoitetaan ensin arkistointiprosessin kulkua nykyhetkellä ja 

tutkitaan, mitä askeleita prosessiin kuuluu, kun sitä suoritetaan paperisena. Tiedonke-

ruu nykyisesti arkistoinnista tapahtuu osin opinnäytetyön tekijän oman kokemuksen 

pohjalta kesätyöntekijänä, osin sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuvien vapaamuo-

toisten keskustelujen, tiedonantojen ja puolistrukturoidun teemahaastattelun perus-

teella. Kohdeorganisaation oman arkistointiprosessin kulun kartoitus ja nykytilan sel-

vitys on ensimmäinen askel empiirisessä prosessissa.  

 

Henkilöstön tarpeita ja toiveita sähköistä arkistointitapaa kohtaan kerätään puolistruk-

turoidun teemahaastattelun pohjalta. Lisäksi haastatteluilla pyritään selvittämään koh-

deorganisaation henkilöstön mielipiteitä siitä, mitä asiakirjoja tai kokonaisuuksia tulisi 

siirtää sähköiseen muotoon.  

 

Haastattelujen avulla saadaan monipuolinen ja syvä käsitys siitä, mitä tarpeita ja mah-

dollisia toiveita henkilöstöllä on sähköiseen arkistointiprosessiin liittyen. Haastatte-

luista kerätty tieto muodostaa pohjan toimintasuosituksille. Organisaation työnteki-

jöiltä kerätään mielipidetietoa myös siitä, mitä asiakirjoja tulisi siirtää sähköiseen 

muotoon, mutta lisäksi asiakirjojen muuntamiseen sähköiseksi liittyy suosituksia ja 

yleisiä käytäntöjä. Esimerkiksi liikearkistoyhdistyksen mukaan yli kymmenen vuotta 

säilytettävät asiakirjat tulisi mielellään säilyttää yhä paperisina asiakirjoina tai mikro-

filmillä. Suositukset, henkilöstön tarpeet ja yleiset käytännöt vaikuttavat siihen, mitä 
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asiakirjoja siirretään digitaaliseen muotoon. Sähköiseen asiakirjahallintaan ja arkis-

tointiin liittyy lisäksi erityisiä suosituksia, jotka tulee ottaa huomioon työtä tehdessä. 

Suositukset liittyvät muun muassa tiedon tallentamiseen eri medioille ja eri säilytys-

paikkoihin, aineiston säännölliseen kopiointiin ja teknisten häiriöiden turvautumistoi-

miin. (Liikearkistoyhdistys 2009, 60.) 

2.3 Tutkimusongelman rajaus 

Tutkimusongelman rajaus määriteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Paperisten toi-

mintojen sähköistäminen on suuri, yleispiirteinen aihe, joka on siten opinnäytetyön 

aiheeksi liian laaja. Sähköisen arkistoinnin aiheeseen päädyttiin keskustelun ja vapaa-

muotoisen, alustavan keskusten pohjalta toimeksiantajan kanssa.  

 

Työhön ei tulla liittämään sähköisen arkistointiohjelmistojen hankinta, budjetointi- tai 

finanssipuolta toimintasuosituksia annettaessa. Tavoitteena ei ole myöskään kuvata 

sitä muutosta, mitä sähköiseen prosessiin siirtymisessä tapahtuu, kun se on toteutettu.  

Tutkimus keskittyy kuvaamaan arkistointi prosessin toimintaa nykyhetkellä, selvittä-

mään miten eri tavoin sitä voi kehittää sähköiseen suuntaan ja tarjoamaan tulokset 

käytettäväksi toimeksiantajalle toimintasuositusten muodossa. Toimintasuositusten 

hyödyntäminen ja toteuttaminen jää organisaation varaan. 

2.4 Toimeksiantajan kuvaus 

Työn toimeksiantajana toimii case-organisaatio sosiaali- ja terveysalalla. Organisaa-

tion toimistossa arkistoidaan monen eri toimipisteen asiakirjoja, jotka liittyvät esimer-

kiksi asiakasmaksuihin ja potilastietoihin. Tällä hetkellä kaikki pitkäaikaisesti säily-

tettävät asiakirjat arkistoidaan päätearkistoon paperisessa muodossa. Myös lähi- ja vä-

liarkistointi on paperista. 

 

Kososen ja Pekkasen mukaan (2010, 102-103) väliarkistoinnilla tarkoitetaan sellaista 

arkistointitapaa, jossa asiakirjoja tarvitaan työssä niin usein, ettei niitä ole järkevää 
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sijoittaa päätearkistoon. Lähiarkistointi on sellaista säilytystä, jossa tarvittavat asiakir-

jat sijaitsevat työpisteen välittömässä läheisyydessä ja säilöttyjä asiakirjoja käytetään 

päivittäisissä toiminnoissa.  

 

Case-organisaatiossa arkistonmuodostussuunnitelmasta vastaa arkistosihteeri ja sen 

toteuttamisesta toimiston vakituiset työntekijät. Myös vuosittain kesäkuukausiksi pal-

kattavat kesätyöntekijät hoitavat arkistoitavia papereita ja osallistuvat arkistointipro-

sessiin itsenäisesti.  

 

Asiakas- ja potilasasiakirjojen suuren määrän vuoksi arkistointiprosessin uudistami-

selle sähköiseen muotoon on kiinnostusta case-organisaation sisällä. (Case-organisaa-

tion henkilöstö 2020.)  

 

Sähköiseen arkistointijärjestelmään kohdistuu kiinnostuksen lisäksi myös aito tarve. 

Case-organisaation toimisto on parhaillaan murrosvaiheessa. Organisaatio on siirty-

mässä remontin tieltä väistötiloihin, jolloin toimiston henkilöstö ja kaikki arkistoidut 

ja arkistoitavat asiakirjat tulee siirtyä myös uusiin tiloihin. Remontin jälkeen myös 

muutto takaisin on ajankohtainen. Arkistointiprosessin kehittäminen helpottaisi takai-

sinmuuttoa ja potentiaalisesti edistäisi prosessinkulkua tulevaisuudessa.  

(Case-organisaation henkilöstö 2020.)  

3 PAPERINEN ARKISTOINTI  

3.1 Paperisesta arkistointitavasta yleisesti 

Organisaatiot säilyttävät tietoa yhä paperisessa eli fyysisessä muodossa monista eri 

syistä. Paperisilla asiakirjoilla voidaan kokea olevan suurempi paino- ja todistusarvo 

sähköisiin dokumentteihin verrattuna. Paperisella arkistolla voi olla myös historiallista 

tai imagollista arvoa organisaatiolle sen iästä ja laajuudesta riippuen. Pitkäaikaisesti 

säilötyistä asiakirjoista voidaan saada myöhemmin selkeä kuva koko organisaation 

toimintahistoriasta. (Alm 2018, 31-32.) 
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Jokaisen arkiston perimmäinen tarkoitus on kuitenkin aina tiedon säilytys. Asiakirjoja 

säilötään, koska niillä on lainvoimaista todistus- tai tietoarvoa. Myös lait voivat vel-

voittaa organisaatioita säilyttämään tiettyjä asiakirjakokonaisuuksia. Yksi tärkeim-

mistä arkistoinnin hyödyn perusteista on tehokas ja aktiivinen seulontaprosessi. Ilman 

seulontaa, arkistoitu tieto ei välttämättä ole käyttäjilleen hyödyllistä ja löydettävissä. 

Seulonnalla tulisi fyysisessä arkistoinnissa päästä eroon niistä asiakirjoista, jotka eivät 

ole tieto- tai todistusarvon kannalta arvokkaita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi säily-

tysajaltaan umpeutuneet dokumentit, dokumenttiduplikaatit eli asiakirjojen kaksois-

kappaleet tai muistiinpanot. (Alm 2018, 31-32.) 

 

Seulonnan lisäksi arkistotoimessa tärkeää on asiakirjoihin liittyvä arvonmääritys. Se-

rolan (2010, 222-223) mukaan arvonmääritys on jatkuva diskurssi eli keskustelun aihe 

sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Erimielisyyksiä syntyy siitä, mitä koetaan 

säilyttämisen arvoiseksi ja mikä sisältö on tarpeetonta säilyttää pitkäaikaisesti. Arvon-

määritystä voidaan perustella tiedon todistus- ja informaatioarvolla, mutta myös orga-

nisaation suuruudella ja hierarkialla voi olla merkitystä. Kunnallistoimissa arvonmää-

rityksestä määrää laki, jolloin asiakirjojen säilytyksestä ja niiden arvon määrittelyssä 

ei ole yhtä paljon epäselvyyksiä kuin yksityisen arkistoinnin saralla.  

 

Yleisellä tasolla paperisilla arkistoilla voidaan niiden ikään ja laajuuteen liittyen kat-

soa olevan kulttuurihistoriallista merkittävyyttä ja itseisarvoa. Arkistoja voidaan käyt-

tää tieteellisissä tutkimuksissa, maallikoiden sukututkimuksissa ja historian selvittä-

misessä. Vanha, paperinen arkisto voi tarjota sekä maallikko- että ammattilaiskäyttä-

jilleen arvokasta materiaalia, jota ei muista lähteistä löytyisi. (Henttonen 2015, 243-

245.) 

3.2 Asiakirjojen säilytys fyysisessä arkistoinnissa 

Paperisessa arkistoinnissa asiakirjojen säilytysoloista ja käytettävistä materiaaleista 

määrätään tarkkaan tiedon säilyvyyden turvaamiseksi. Arkistoitavia asiakirjoja ylläpi-

detään erilaisin suojaustoimin. Usein arkistointisuunnitelmassa mainitaan ne tekniset 

toimet, joita tulee suorittaa ennen kuin asiakirjat voidaan sijoittaa päätearkistoon. 
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Useimmiten ylimääräiset ”osat”, kuten paperiliittimet, kumilenkit, muistilaput ja 

kaikki muoviesineet, tulee arkistointiohjeen mukaan poistaa. (Alm 2018, 33.) 

 

Asiakirjojen kunnon ylläpitoon liittyvien teknisten toimien lisäksi Arkistolaitos (2013 

,1-13.) antaa määräyksiä ja ohjeistusta arkistotilojen vaatimuksista. Määräykset kos-

kevat kaikkia arkistolaissa mainittuja arkistonmuodostajia ja lisäksi joitain yksityistä 

arkistoa ylläpitäviä organisaatioita. Määräyksen mukaan arkistotilojen tulee olla ilmal-

taan vaihtuvia, paloturvallisia ja ilmankosteudeltaan valvottuja tiloja. Ohjeet arkistoti-

loista ovat tarkkoja, ja niillä pyritään takaamaan paperisten dokumenttien pitkä säily-

vyys vuosien saatossa. Säilyvyys on tärkeää, sillä joitakin asiakirjoja tulee lain mukaan 

säilyttää ilman takarajaa, jolloin ajan kuluessa riski dokumentin vaurioitumisesta tai 

tuhoutumisesta on suurempi. Määräys velvoittaa arkistonpitäjät kartoittamaan ja va-

rautumaan mahdollisiin arkistoa tuhoaviin riskeihin, kuten tulipaloihin, kosteusvauri-

oihin tai suurempiin vesivahinkoihin.  

 

Paperisen arkiston ylläpito vie aina jonkin verran tilaa organisaation koosta ja toimin-

noista riippuen. Suuri määrä arkistoyksiköitä eli saman asiasisällön asiakirjakokonai-

suuksia vaatii tuekseen tarkat ohjeet siitä, miten tietoa luetteloidaan. Hyvä luettelointi 

takaa sen, että arkistoitu tieto on löydettävissä tarvittaessa. Luetteloinnin tukena kan-

nattaisi isokokoisissa arkistoissa käyttää monitasoista sarjoitusta, jossa asiakirjat on 

jaettu tietojärjestelmään tai luetteloon portaittain eteneviksi kokonaisuuksiksi, esimer-

kiksi asiayhteyden, vuoden tai asiasanojen mukaisesti. (Alm 2018, 34-35.) 

3.3 Asiakirjojen hävittäminen tietoturvallisesti 

Arkistolaki velvoittaa julkihallinnon organisaatiot hävittämään henkilötietoja sisältä-

vät asiakirjat tietoturvallisesti niiden säilytysajan päätyttyä. (Arkistolaki 

23.9.1994/831 13 §).  

Asiakirjojen asianmukainen hävittäminen minimoi henkilötietojen väärinkäytön - ja 

tietovuotoriskin. Tietoturvallista hävittämistä on esimerkiksi asiakirjojen silppuami-

nen siihen tarkoitetulla välineellä tai asiakirjojen polttaminen.  
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 Yleisimmin isot organisaatiot käyttävät kuitenkin tietoturvallista hävittämistä tarjoa-

via jätehuoltoalan palveluita. Palveluita tarjoavia yrityksiä on lukuisia, ja usein silput-

tavat asiakirjat etenevät jatkojalostukseen. Näin tietoturvapalvelun hyödyntäminen pa-

peristen asiakirjojen hävityksessä voi olla jopa ekologista toimintaa organisaatiolta. 

(Reinikainen, 2017.) 

 

Myös sähköisesti tallennetut asiakirjat tulee hävittää samoin periaattein kuin paperiset, 

tietoturvaa priorisoiden. Arkistolaitoksen mukaan hävittämisen on oltava aina enna-

koitu prosessi, joka toteutetaan organisaation henkilöstön valvonnassa, kun asiakirjan 

säilytysaika umpeutuu. Hävitettävistä asiakirjoista on aina laadittava myös hävitys-

luettelo, jossa mainitaan esimerkiksi se, mikä arkistoyksikkö on hävitetty, milloin hä-

vitys on suoritettu ja missä muodossa sitä oli arkistossa säilytetty. Päätearkistossa asia-

kirjoja säilytetään yleisimmin arkistolaatikossa ja lähiarkistoissa mapitettuna. Laaditut 

hävitysluettelot arkistoidaan pysyvästi.  Hävitysprosessin tulisi olla kuvailtu ja doku-

mentoitu.  Dokumentoinnin tulisi sisältää määrittelyt esimerkiksi hävitysprosessin vas-

tuista ja rooleista ja prosessin kulusta. Sähköiset dokumentit tulee hävittää metatietoi-

neen niin, etteivät ne ole enää niiden poistajan palautettavissa millään tavoin. Yksin-

kertainen tiedoston siirtäminen työpöydän roskakoriin ei siis riitä. (Sähke2 vaatimus-

ten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö AL 9815/07.01.01.00/2008.) 

 

3.4 Paperisten asiakirjojen digitointi sähköiseen muotoon 

Paperisten asiakirjojen digitoiminen sähköiseen muotoon on aikaa vievä prosessi, 

mutta arkiston sisällön digitoiminen tarjoaa organisaatiolle etuja tiedon saatavuuden 

sekä tila- ja kustannussäästöjen saralla. Yksinkertaisin tapa vähentää paperin määrää 

organisaation toimissa on paperisten dokumenttien skannaus ja sähköinen säilytys. Pa-

perisia dokumentteja voidaan skannata joko tulostimen skannausohjelmien avulla, tai 

organisaatio voi ostaa käyttöönsä spesifimmän, vain skannaukseen tarkoitetun työka-

lun. Skannattuja tiedostoja voidaan tallentaa erilaisille tallennusjärjestelmille eri tie-

dostomuodoissa säilytysvaatimusten mukaan. Myös mahdollisesta paperisesta faksi-

järjestelmästä voi luopua, jos monitoimitulostimen ominaisuuksiin kuuluu faksien vas-

taanottaminen ja tallentaminen pdf-tiedostoiksi. (Mah 2013, 59-62.) 
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Organisaation ei tarvitse suorittaa digitointiprosessia täysin yksin, sillä prosessin hoi-

tamiseen on tarjolla useita palveluntarjoajia. Digitointipalvelua valittaessa organisaa-

tion tulee ottaa huomioon digitoitavan aineiston määrä ja laatu, sekä palvelun mahdol-

linen laatusertifiointi. Sertifioituja palveluita tarjoavat digitoijat suorittavat digitointi-

prosessin laadukkaasti ja tallentavat asiakirjat sähköiseen säilytykseen soveltuvissa 

tiedostomuodoissa tarvittavine metatietoineen. (Mah 2013, 59-62; Krekelä 2017.) 

 

Ollikainen painottaa blogitekstissään pelkkien vanhojen paperisten arkistojen digitoin-

nin olevan vajavainen ratkaisu. Hänen mukaansa arkistojen digitoinnin lisäksi organi-

saation tulisi harkita tiedonhallinnan tehostamista ja sähköistämistä laajemmin. Kun 

organisaation toimintakulttuuri muuttuu ”digiystävälliseksi”, saadaan sähköisistä do-

kumenteista ja toimintatavoista eniten hyötyä. Asiakirjojen digitointi ei takaa tiedon 

helppoa löydettävyyttä ja käytettävyyttä, jos organisaatio ei ole sähköiseen säilyttä-

mistapaan siirtyessään prosessin alusta asti keskittynyt säilömään vain tarvittavaa da-

taa huolellisesti metatietoineen. Ilman metatietoja ja asiakirjojen seulontaa tieto ei ole 

helposti käytettävissä. (Ollikainen 2018.) 

4 SÄHKÖINEN ARKISTOINTI 

4.1 Sähköisestä arkistoinnista yleisesti 

Sähköisellä tai digitaalisella arkistoinnilla tarkoitetaan tämän tutkimuksen asiayhtey-

dessä digitaalista arkistointijärjestelmää, joka täyttää pitkäaikaisen säilytyksen vaati-

mukset. Sähköinen arkisto voi koostua jo syntyjään digitaaliseen aineistoon, tai se voi 

olla muunnettu analogisesta sisällöstä sähköiseen muotoon. Sähköinen arkistointi ja 

sähköinen asiakirjahallinta on yleistyvä ilmiö nykyajan organisaatioissa. Liikearkisto-

yhdistyksen mukaan (2009, 49) lyhytaikainen asiakirjahallinta on ollut jo pitkään pää-

osin sähköistä, mutta pitkäaikaisessa säilytyksessä sähköinen käytäntö on vielä haas-

teellista, kun taas työväen arkisto (työväen arkiston www-sivut 2018) painottaa nyky-

ajan pilvipalveluiden helppoutta arkistotoimissa. Kun puhutaan tiedon säilyttämisestä 
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pilvessä, tarkoitetaan sillä sen nimestä huolimatta tiedon säilytystä konesaleissa eli da-

takeskuksissa. Datakeskusten sijainti vaihtelee palveluntarjoajan mukaan, eikä pilvi-

palvelun käyttäjä voi aina olla varma siitä, missä hänen datansa fyysisesti sijaitsee. 

Esimerkiksi suurilla palveluntarjoajilla, kuten Googlella ja Microsoftilla on datakes-

kuksia ympäri maapalloa. (Solla 2017.) 

 

Jos arkisto ei ole sähköinen jo valmiiksi, on siihen siirtyminen oma prosessinsa. Säh-

köiseen arkistointiin siirtymisessä tulee ottaa huomioon erityisesti seuraavat asiat tie-

don säilytyksessä: 

• Mitä säilötään 

• Missä tiedostomuodossa  

• Millä tavoin säilötään 

• Miten huomioidaan tiedon saatavuus käyttäjille 

 

Se, mitä säilötään, määritellään samoin kuin paperisessa arkistoinnissa. Arvonmääri-

tys ja arkistointisuunnitelma tulee luoda ennen kuin asiakirjoja konvertoidaan eli 

muunnetaan sähköiseen muotoon. Konvertointiprosessin aikana voidaan suorittaa pie-

nimuotoista seulontaa, ja hävittää sellaiset dokumentit, jotka ovat tarpeettomia orga-

nisaation toiminnalle, esimerkkeinä muun muassa alustavat sopimusasiakirjat tai rutii-

ninomaiset muistiinpanot. Myös huonolaatuiset tai vaikeaselkoiset asiakirjat tulisi säi-

lyttää yhä paperisina, sillä ne eivät välttämättä sovellu konvertoitavaksi, eivätkä olisi 

luettavia sähköisessä muodossa. (Työväen arkiston www-sivut 2018.) 

 

Kun säilötään vain harkitusti valitut asiakirjakokonaisuudet, on niiden haettavuus ja 

näin ollen tiedon saatavuus parempaa. Puhuttaessa tiedon saatavuudesta, pitää asiakir-

jat säilöä sähköiseen järjestelmään aina metatietoineen. Metatiedot, eli tiedot asiakir-

jasta, edesauttavat asiakirjojen saatavuutta ja luovat järjestystä sähköiseen arkistoon. 

Metatietojen koonti tulisi olla järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään nimenomaan 

edistämään tiedon löydettävyyttä. (Suolahti 2018, 43.) 

 

Analogista asiakirjatietoa voidaan esimerkiksi tallentaa sähköiseen muotoon migraa-

tioperustein. Migraatiolla tarkoitetaan sitä, että alun perin analogisessa muodossa säi-

lytettävä aineista konvertoidaan eli muunnetaan uuteen muotoon. Serolan (2010, 230) 



18 

mukaan migraatio on yleisin keino sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen toteuttamisessa. 

Migraatio on kuitenkin monimutkainen prosessi, eikä se aina ole paras ratkaisu, jos 

tietoja tulee säilyttää pidempään kuin 10-15 vuotta. 

4.1.1 Soveltuvat tiedostomuodot 

Oikean tiedostomuodon valinta on tärkeä kulmakivi tiedon säilyvyyden takaamiseksi. 

Se takaa, että tallennettu tieto säilyy eheänä koko sen säilytysajan.  

Tiedostomuodolla määritellään tiedon tallennusmuoto ja sen rakenne. Erilaiset tiedos-

tomuodot järjestelevät dataa eri tavoin tallentaakseen sitä. (Palonen, n.d.) 

 

Tiedostomuodot jaetaan säilytys- ja siirtokelpoisiin. Säilytyskelpoiset tiedostomuodot 

ovat valmiiksi pitkäaikaiseen säilytykseen sopivia, mutta siirtokelpoiset tiedostomuo-

dot tulee muokata säilytyskelpoisiksi erikseen. Siirtokelpoisen ja säilytyskelpoisen tie-

dostomuodon erotuksena on myös se, ettei siirtokelpoinen tiedostomuoto ole jonkin 

kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukainen. Sekä siirto- että säilytyskelpoiset 

tiedostomuodot ovat kuitenkin laajalti käytettyjä ja yleisiä tiedostomuotoja. (Palonen, 

n.d.) 

 

Kansallinen pitkäaikaissäilytyspalvelu on määritellyt tarkemmat ohjeet digitaaliseen 

arkistointiin soveltuvista tiedostomuodoista. Pitkäaikaissäilytys eli PAS vaatii jatku-

vaa valvontaa ja tiedon säilyvyyden varmistusta väliajoin, sillä tiedostomuodot van-

hentuvat varsin nopeasti, kun tietotekniikan kehityskulku on jatkuvaa ja nopeatahtista. 

Tiedostomuodon tulee olla alallaan laajalti käytetty, mahdollisimman standardisoitu ja 

tiedostomuodolle täytyy löytyä sitä tukevia ohjelmistoja. Ohjeistuksessa suositaan 

avoimia standardisoituja tiedostomuotoja, tai muuten tunnettuja ja laajalti käytössä 

olevia standardisoimattomia sellaisia. Ihanteellinen tiedostomuoto olisi yhteensopiva 

sekä taakse- että eteenpäin, eli käytettävissä sekä vanhemmilla että tulevilla ohjelmis-

toilla. Kansallinen pitkäaikaissäilytyspalvelun hyväksymiä tiedostomuotoja tekstitie-

dostojen sähköiseen arkistointiin ovat cvs., html., pdf. ja xhtml. Nämä tiedostomuodot 

täyttävät edellä mainitut kriteerit. (Digital preservation www-sivut n.d.) 



19 

4.1.2 Sähköisen säilyttämisen välineet 

Tiedostomuodon valinnan lisäksi tulee pohtia, mihin arkistoitava tieto säilötään. Säh-

köinen asiakirjahallinta ja arkistointi ovat ottaneet suuria kehitysaskeleita vuosien saa-

tossa, jolloin säilytysvälineet vanhentuvat nopeasti. Säilytyksessä tulee ottaa huomi-

oon valitun säilytysmenetelmän tekninen ikä, eli se ajanjakso, jolloin menetelmän voi-

daan olettaa olevan käytettävissä. Koska teknologiankehitys on nopeaa, voi luotetta-

van säilyttämistavan valinta olla haastavaa. Esimerkiksi magneettinauhojen tai Cd-le-

vyjen käyttö ei ole pitkäaikaiseen säilytykseen parhaiten soveltuva vaihtoehto. (Hent-

tonen 2015, 179-180.)  

 

Suolahti (2018, 45-46) korostaa sähköisen arkistoinnin säilytysvälineen valinnan pai-

noarvoa. Arkistoitava tieto tulisi säilöä vähintään kahteen erilliseen tallennusvälinee-

seen. Tämä minimoi niitä riskejä, joita laitteiden tietotekniset viat voivat aiheuttaa. 

Koska tallennusvälineet ja käytetyt tiedostomuodot luonnollisesti vanhentuvat, tulisi 

arkistoitua tietoa siirtää uusille tallennusvälineille ja tarvittaessa uuteen tiedostomuo-

toon säännöllisin väliajoin.  

 

Sähköinen arkistoympäristö voi toimia monin eri periaattein. Organisaatio voi valita 

käyttöönsä esimerkiksi ulkoistetun pilvipalvelun, jonka organisaatio ostaa käyttöönsä. 

Tällaisia ulkoistettuja sähköisen arkistoinnin palveluita on saatavilla useita. Pilvipal-

veluissa tietoa voidaan usein jakaa tehokkaasti, ja arkistoituja asiakirjoja voidaan li-

säksi säilöä käyttäjän omalle päätteelle. Pilvipalveluissa datalle on usein suuri tila, 

mutta tietoturva voi olla online-muotoisissa säilytysratkaisuissa keskeisenä riskinä.  

Ulkoisen tai yksityisen pilvipalvelun valinnassa tulee myös ottaa huomioon pitkäai-

kaisen säilyttämisen standardit, jotka määräävät siitä, voiko säilytysmuotoa kutsua pit-

käaikaiseksi arkistoinniksi, vai onko se vain tiedon lyhytaikaista säilytystä. Pilvipal-

velu voisi esimerkiksi soveltua organisaation lähiarkiston sähköistämiseen. (Palonen 

2018, 57-62.) 

 

Suomessa pitkäaikaisen säilytyksen palveluita tarjoavat muun muassa Posti, M-Files 

ja Rondo. Kaikki yritykset painottavat markkinoinnissaan sähköisen arkistoinnin ny-

kyaikaisuutta, tehokkuutta ja helppoutta. (CGI www-sivut n.d.; M-Files www-sivut 

n.d.; Posti www-sivut n.d.). 



20 

 

 Kunnalliset ja valtion organisaatiot voivat ottaa käyttöönsä heille suunnattuja pitkäai-

kaisen säilyttämisen palveluita. Ne ottavat huomioon julkishallinnon erityisen roolin 

ja vastuut rekisterinpitäjinä. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi SÄHKE2 normisto, 

joka asettaa reunaehdot sähköiselle säilyttämiselle, Terveydenhuollon alan Kanta-pal-

velut tai SÄHKE2 normeihin perustuvat Tiera-palvelut. (Kanta www-sivut n.d.; Kan-

sallisarkiston www-sivut n.d.; Tiera www-sivut n.d.). 

 

Toisin kuin Henttosen (2015, 179-180) näkemyksen mukaan, Palonen (2018, 60-67) 

painottaa magneettinauhojen asemaa arkistointivälineinä. Nauhatallennus on hänen 

mukaansa pätevä ja edukas ratkaisu organisaatiolle, jonka ei tarvitse saada pitkäaikai-

sesti arkistoitua tietoa nopeasti käyttöönsä. Nauhojen luku edellyttää erilaisten nauha-

kirjastojen käyttöä, ja usein niiden käyttöä avoimena tallennusjärjestelmänä rajoittaa 

niiden toimittajakeskeinen luonne. Nauhat ja niiden lukujärjestelmä tulee usein tilata 

samalta toimittajalta, joten organisaatio on sidottu käyttämään samaa toimittajaa pit-

kään. 

 

Organisaatio voi myös tallentaa tietonsa erilaisille kiintolevyille. Kiintolevyjen käyttö 

tallennusvälineenä on se, että rikkoontuessaan tietoja on hankalaa lukea. Tiedon me-

nettämisen välttämiseksi tulisi säilytystä ylläpitää vähintään kahdella eri järjestel-

mällä, kuten tässä kappaleessa on aiemmin mainittu. Tiedon varmuuskopiointi erilli-

sille tallennusvälineille on tarpeellinen varotoimi sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä. 

Palonen tarkentaa vielä, että ”hyvä pitkäaikaisarkisto ei ole on-line”. Internet-yhteyttä 

ei tulisi priorisoida sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä. Tietoa tulisi säilöä mieluusti 

OAIS-standardien mukaisesti, sellaisissa tiedostomuodoissa, joiden on katsottu sovel-

tuvan pitkäaikaiseen säilytykseen. (Palonen 2018, 60-67.) 

4.2 Säilyttämisen ja arkistoinnin ero 

Koska sekä sähköisen että paperisen arkistoinnin tarkoituksena on säilyttää tietoa tur-

vallisesti pitkiäkin aikoja, tulee ottaa huomioon, ettei kaikki sähköinen asiakirjojen 

säilys ole arkistointia. Arkistoinnissa täytyy kiinnittää huomiota pitkäaikaissäilytyksen 

standardeihin ja arkistoinnin lainsäädäntöön. Esimerkiksi aktiivijärjestelmää ei voida 
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kuvailla arkistoksi, sillä sen tarkoituksena on säilyttää tietoa vain lyhytaikaisesti. Ak-

tiivijärjestelmä on säilytysmenetelmä, joka tarjoaa sitä käyttäville organisaatioille säi-

lytettävän datan nopeaa käyttöä ja haettavuutta, tallentaen tiedon siirtotiedostoina. 

Siirtotiedostot sisältävät asiakirjan, sen käsittelyn ja kaikki asiakirjan relevantit meta-

tiedot niin, että asiakirjan luettavuus säilyy, mutta aktiivijärjestelmässä käytettävät tie-

dostomuodot eivät sovellu pitkäaikaiseen säilyttämiseen. (Liikearkistoyhdistys 2009, 

50.) 

 

Puhuttaessa arkistoinnista, on organisaatiolla aina oltava käytössä standardit ja arkis-

tonmuodostussuunnitelma, jota noudatetaan tarkasti. Korpelan mukaan (2007) stan-

dardisoinnilla tarkoitetaan jotakin yleisesti toteutettavaa normia tai toimintatapaa. 

Standardit eivät ole lakeja, mutta ne ovat suosituksia ja normeja siitä, miten tiettyjä 

asioita tai prosesseja, kuten arkistointia tulisi suorittaa. 

 

Sähköistä asiakirjojen säilytystä esimerkiksi pilvipalvelussa tai kovalevyllä ei siis voi 

kutsua arkistoinniksi, jos prosessista on jätetty pois säännönmuotoisuus ja standardi-

sointi. Arkistoinnissa on myös tärkeää määrittää ne tiedostomuodot ja datan säilömis-

tavat, jolla arkistointia voidaan toteuttaa arkistolain määräysten mukaisesti. (Liikear-

kistoyhdistys 2009, 50.) 

 

Kun puhutaan lyhytaikaisesta sähköisestä säilyttämisestä sähköisen arkistoinnin si-

jaan, voidaan asiakirjoja säilyttää luotettavasti vain lyhyitä aikoja. Lyhytaikaisen säh-

köisen säilyttämisen on kuitenkin myös oltava suunnitelmallista ja harkittua sekä val-

vottua toimintaa, jotta tieto säilyy eheänä ja luotettavana.  

(Hirvilahti, L., Pohjola, M., Hakala, P. & Harvilahti, L. 2010, 106-108.) 

4.3 Sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen standardit 

Sähköiseen pitkäaikaissäilyttämiseen liittyy useita standardeja, jotka kuvailevat ja luo-

vat perustaa säilyttämisen ehdoille ja teknisille toiminnoille. Standardeista tunnetuim-

pia ja kansainvälisesti käytetyimpiä ovat kansainvälisellä tasolla OAIS, PAIMAS, ja 

suomessa OAIS-periaatteisiin perustuva Sähke2. Tiedostomuodoista myös ISO-

standardisoitu PDF-A tiedostomuoto on laajalti käytetty sähköisessä arkistoinnissa. 
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Arkistoinnin standardeilla pyritään takamaan säilötyn tiedon eheys, luotettavuus ja 

käytettävyys. Niiden käyttö ei ole pakollista, mutta etenkin arkistoinnin saralla vakiin-

tuneiden ja kansainvälisesti hyväksyttyjen tiedostomuotojen ja säilytystapojen valinta 

on suositeltavaa.  

(Suomen standardisoimisliiton www-sivut 2016.) 

4.3.1 OAIS-viitemalli 

OAIS on kirjainlyhenne ilmaisulle ”open archival information system”. Suomennet-

tuna sitä voi kutsua nimellä ”pitkäaikaissäilytyksen viitemalli”, sillä se asettaa kehyk-

set sähköiselle pitkäaikaissäilyttämiselle ja toimii perustana monelle muulle standar-

dille. Standardi luotiin alun perin National Aeronautics and Space Administration- vi-

raston, eli USA:n ilmailu- ja avaruushallintoviraston aineistonhallinnan käyttöön. 

Tällä hetkellä sen on kansainvälisesti laajassa käytössä pitkäaikaissäilyttämisen sa-

ralla. Suurin osa sähköisen pitkäaikaisen säilyttämisen projekteista hyödyntää OAIS 

viitemallia. Malli antaa selkeän kuvan säilyttämisen toiminnosta ja toimijoista, eikä 

sen toteutus vaadi organisaatiolta erityisiä ohjelmisto- tai laitehankintoja. (Hakala, 

2014.; Palonen, 2006.) 

 

OAIS-standardin keskeisin perusajatus on se, että sähköiseen arkistoon tallennettava 

asiakirja tai dokumentti tallennetaan sellaisenaan omana kokonaisuutenaan, ja siihen 

liitetään asianmukainen metatieto. Asiakirja ja sen taustatiedot muodostavat siis OAIS 

perusteisessa järjestelmässä arkistoyksikön. 

 

OAIS pohjalta on muodostettu useita järjestelmiä. Pitkäaikaissäilytysjärjestelmään 

siirtyessä ja niitä vertaillessa olisi suositeltavaa keskittyä OAIS-standardin periaat-

teilla toimivaan järjestelmän valintaan. (Liikearkistoyhdistys 2009, 49-50.) 

4.3.2 PAIMAS-standardi 

Paimas-standardi eli Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard oh-

jaa pitkäaikaisen arkistoinnin sopimusten tekoa. Standardia soveltamalla saadaan so-

vittua datan siirron yksityiskohdista ja datan oikeellisuudesta. Pääasiassa PAIMAS siis 
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auttaa organisaatioita standardisoimaan pitkäaikaissäilytyksen datan siirtosopimukset, 

jotta datan siirrossa osattaisiin huomioida kaikki oleellinen. PAIMAS sisältää 46 eri-

laista tehtävää, jotka tulee suorittaa ennen datan siirtoa analogisesta muodosta sähköi-

seen. Siirtosopimus, johon PAIMAS- standardi keskittyy, määrittelee esimerkiksi da-

tan siirron ehdot, aikataulut ja aineiston käytön. Organisaation tulee myös harkita 

omaa budjettiaan siirtymäkäytännöissä, sillä nopeampi siirtymä on luonnollisesti myös 

kalliimpaa. (Hakala, 2014.) 

4.3.3 SÄHKE2-sertifikaatti 

Sähke2- sertifikaatti on luotu Suomessa kunnallishallinnon käyttöön ja tarpeisiin oh-

jaamaan sähköistä arkistointia ja määräämään sen käytännöistä. Sen periaatteita yllä-

pitää Kansallisarkisto. Sähke2:n tavoitteena on varmistaa täysin sähköisen arkistointi-

järjestelmän asiakirjojen todistusvoima ja luotettavuus. Sertifikaatti määrää tietojen 

siirrosta ja käsittelystä sähköisessä arkistointijärjestelmässä. Sen mukaan jokainen ar-

kistoinnin vaihe tulee kuvata tarkasti vaiheineen, eli arkistointiin liittyvät tehtäväko-

konaisuudet tulee kartoittaa. Jokaisessa säilöttävässä asiakirjassa tulee olla vaaditut 

metatiedot, eli tiivistetyt tiedot säilytettävästä asiakirjasta. Niiden tehtävänä on edistää 

tiedon löydettävyyttä ja saatavuutta. (Forsström, 2019.) 

 

Metatietoihin lukeutuvat muun muassa asiakirjan julkisuusluokitus, säilytysajan pi-

tuus ja sen perustelut sekä asiakirjan tyyppi. Metatiedot ovat myös Sähke2:n mukaan 

suojattava niin, että tiedot ovat saatavilla vain henkilöille, joilla on niihin käyttöoikeu-

det. Tällä estetään tietojen väärinkäyttöä.  

 

Sähke2-normisto määrää myös asiakirjojen hävittämisestä. Säilytysajat määrittelee or-

ganisaation eAMS, eli elektroninen arkistoinninmuodostussuunnitelma. Säilytysajan 

päätyttyä asiakirjat tulee tuhota metatietoineen siten, ettei niihin ole enää pääsyä. 

Sähke2 myös määrää, että paperiset asiakirjat tulee hävittää, kun ne on skannattu ja 

tallennettu sähköiseen järjestelmään. (Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hal-

linta ja säilyttäminen, AL 9815/07.01.01.00/2008, 9-14.) 
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Sähke2 määräykset sähköisestä asiakirjahallinnasta ja arkistoinnista ovat voimassa 

toistaiseksi, tosin määräyksiin saattaa tulla päivityksiä. (Kuntaliiton www-sivut, 

2020.) 

4.3.4 PDF-A tiedostomuoto 

Puhuttaessa säilyttämisen eri standardeista, voidaan ottaa huomioon myös tiedosto-

muodot ja niiden rooli sähköisessä säilyttämisessä. PDF-A tiedostomuoto soveltuu ni-

menomaan tekstidokumenttien pitkäaikaiseen sähköiseen säilyttämiseen. Monet ver-

siot PDF-A:sta ovat ISO-sertifioituja tapoja säilöä tekstitietoa. PDF-A:n tavoitteena 

on korvata perinteisen paperin käyttö asiakirjojen säilytyksessä, ja vähentää niitä si-

sällön toistettavuuden ja luotettavuuden riskejä, joita aikaisempien PDF-

tiedostomuotojen käyttö aiheutti. Tiedostoihin ei sallita sisällöksi muun muassa ääni-

sisältöä tai liikkuvaa kuvaa, jotka voivat aiheuttaa tiedon korruptiota pitkäaikaisessa 

säilytyksessä. Hyperlinkkejä tai vastaavia dokumentin ulkoiseen sisältöön ohjaavia 

linkkejä ei suositella sisällytettävän tiedostoon, sillä ne saattavat vanhentua aikojen 

saatossa. Jos organisaatio on käyttänyt aikaisempia PDF-tiedostomuotoja asiakirjojen 

säilytykseen, ovat useimmat version konvertoitavissa PDF-A- muotoon ongelmitta. 

(PDF-yhdistyksen www-sivut 2015; Kansallisarkisto 2018, 4.) 

 

4.4 Sähköisen arkistoinnin edut 

Sähköistetty arkistointiprosessi on toimiessaan organisaatiolle taloudellinen ratkaisu, 

vähentäen muun muassa tilan tarvetta, toimistotarvikekuluja ja ennen kaikkea aikaa. 

Sähköistetty prosessi myös vähentää harvemmin mieleen tulevia kuluja kuten fyysisen 

arkiston lämmitys- tai siivouskuluja. (Suolahti 2018, 41.) 

 

Sähköiset asiakirjat ovat säilötty tietoturvallisesti ja ne ovat nopeasti saatavilla niille 

organisaation jäsenille, jotka asiakirjoja käyttävät. McLuren mukaan (n.d) organisaa-

tio, jonka asiakirjat on arkistoitu sähköiseen muotoon hyötyvät asiakirjahallinnan no-

peutumisesta ja liikkuvuudesta, kun tarvittavat asiakirjat ovat aina saatavilla toimisto-

henkilökunnan sijainnista riippumatta.  
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Myös Stratton (2013, 44-46) painottaa sähköisen asiakirjahallinnan etuja, kuten säilöt-

tyjen dokumenttien parempaa saatavuutta ja organisaation kulunsäästöjä. Sähköinen 

asiakirjahallinta luo organisaatiolleen hyvän pohjan edetä kehittyvillä markkinoilla ja 

pysyä mukana muuttuvassa tietotekniikan maailmassa. Lisäksi fyysisen tilan säästö ja 

toimintojen tehostuminen vaikuttavat suoraan organisaation tuottavuuteen. Kun asia-

kirjat säilötään sähköisesti, niitä pystyy tarkastelemaan ja mahdollisesti muokkaamaan 

useampi henkilö samanaikaisesti. Informaation käyttö ja saatavuus organisaation si-

sällä kasvaa, ja asiakirjojen säilyttämisestä tulee huomattavasti halvempaa. Kun hen-

kilöstö tutustuu uuteen sähköiseen järjestelmään riittävästi ja siirtymä suoritetaan in-

formoidusti, voi kokonaan sähköinen järjestelmä tuoda suuria rahallisia ja ajallisia 

hyötyjä organisaatiolle, kun sitä osataan käyttää toimivasti työkaluna. 

 

Krekelä (2017) korostaa samoja sähköisen arkistoinnin etuja kuin Stratton (2013, 44-

46), kertoen paperisen arkiston digitoinnin olevan organisaatiolle kertakustannus, joka 

tulee maksamaan itsensä takaisin tilakustannusten ja työajan säästöillä. Sähköinen ar-

kistointi ja asiakirjahallinto mahdollistaa myös etätyöskentelyn, kun asiakirjat ovat 

työntekijöiden saatavilla jatkuvasti.  

 

Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii kuitenkin kattavaa henkilöstön perehdyttä-

mistä sen toimintaan, koska kyseessä on muutostilanne. Uuden tehtävän opastukseen 

ja vanhasta pois oppimiseen kannattaa keskittyä. (Liski, Horn, & Villanen 2007, 16.) 

 

Prescott ja Hughes (2018) mainitsevat esseessään, että analogisten materiaalien digi-

tointi suojelee hauraita tai erityisen vanhoja materiaaleja tuhoutumiselta. Lisäksi digi-

taalisessa muodossa säilöminen lisää tiedon laajaa käytettävyyttä ja tiedon analysoin-

tiin liittyviä innovaatioita, kun asiakirja tai muu sähköisesti säilötty materiaali on hel-

posti saatavilla organisaation tarpeisiin. He painottavat artikkelissa ”hitaan digitoin-

nin” periaatetta. Sen mukaan organisaatioiden tulisi määritellä tarkasti, mitä materiaa-

leja konvertoidaan digitaaliseen muotoon, ja perustella valintansa. Hitaampi ja harki-

tumpi prosessi voisi edistää organisaation sähköisen säilytysprosessin innovaatioita, 

kun ei pyritä säilömään kaikkea sähköiseen muotoon ilman selkeää kartoitusta siitä, 
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onko kyseisiä materiaaleja järkevää tai hyödyllistä konvertoida. Maltillisuus sähköi-

siin prosesseihin siirtymisessä voi tarjota organisaatiolle käytännöllisen välineen säh-

köisessä materiaalihallinnassa.  

4.5 Sähköisen arkistoinnin haasteet 

Vaikka sähköinen arkistointi on yleistymässä, liittyy siihen vielä lukuisia haasteita. 

Sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen liittyy paljon sellaisia uhkia, joita perinteinen pa-

perinen säilytysprosessi ei kohtaa. Esimerkiksi tietoa tallentavat välineet, ohjelmistot 

ja erilaiset laitteet voivat kohdata vikatilanteita. Tiedon konvertointi eli muuntaminen 

sähköiseen säilytykseen sopivaksi ja siirto tallennuslaitteelta toiselle sisältää aina ris-

kin tiedon korruptoitumisesta, ja inhimilliset virheet ovat uhkana, vaikka tietotek-

niikka olisikin pitkälle automatisoitua ja kehittynyttä.  

 

Laitteet ja ohjelmistot myös jäävät pois käytöstä ja vanhentuvat. Nykyajan nopeasti 

kehittyvässä maailmassa tietoteknisten keksintöjen käyttöikä on yhä lyhyempi, kun 

uutta teknologiaa ja tietoteknisiä ratkaisuja virtaa markkinoille jatkuvasti.  

Tekniikan vanhentuminen on merkittävä riski sähköisessä pitkäaikaissäilyttämisessä, 

sillä se voi mahdollisesti estää säilötyn tiedon lukua ja käyttöä. Siksi tietoa tuleekin 

aika ajoin varmuuskopioida ja konvertoida uusiin muotoihin, vaikka se asettaakin ris-

kejä datan säilyvyydelle ja muuttumattomuudelle. (Keskitalo, 2008.) 

 

Säilytystä ja tiedonsiirtoa koskevien riskien lisäksi perinteisen paperisen informaation 

konvertoiminen sähköiseen muotoon turvallisesti ja luotettavasti vie aikaa, rahaa ja 

erilaisia välineitä, joita organisaatio ei välttämättä entuudestaan omista. Tarvittavia 

välineitä ovat muun muassa erilaiset skannerit asiakirjojen selkeään skannaamiseen 

sähköiseen tietokantaan ja paperisilppuri tarpeettomien asiakirjojen tuhoamiseen skan-

nauksen jälkeen. Konvertointiin voi liittyä taloudellisia riskejä sähköiseen järjestel-

mään siirtyvälle organisaatiolle. (Golbeck 2012, 33.) 

 

Myös järjestelmän valinnalla on suuri merkitys mahdollisten riskien vähentämiseksi. 

Valitun säilytysjärjestelmän tulee olla Suomen arkistolakeja ja käytäntöjä noudattava. 

Arkistoivan organisaation tulee pitää mielessä arkistolaki, jonka mukaan ”arkistoitavat 
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asiakirjat tulee säilyttää suojassa tuhoutumiselta tai vahingolta.” Tämä koskee yhtä 

lailla myös sähköistä arkistointitapaa. (Arkistolaki 23.9.1994/831 12 §) 

 

Arkistointi ei ole vain passiivista tiedon säilyttämistä, vaan säilöttyä dataa tulee säh-

köisessä järjestelmässä ylläpitää ja usein myös konvertoida uuteen säilömismuotoon 

aikojen saatossa, jos säilytysajat ovat esimerkiksi pidempiä kuin kymmenen vuotta. 

Sähköisen arkistoinnin toteutus onnistuu parhaiten organisaatiolta, joka on muodosta-

nut aiheesta kattavan suunnitelman ja jolla on riittävästi ajallisia ja taloudellisia resurs-

seja uuteen järjestelmään siirtymiseen ja sen ylläpitoon. Organisaation on ennakoitava 

ja varauduttava niihin mahdollisiin riskeihin, joita sähköiseen säilytykseen liittyy. 

(Keskitalo, 2008.)  

 

Kertaheitolla sähköiseen järjestelmään ei välttämättä ole suositeltavaa siirtyä, vaan or-

ganisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin tarpeisiinsa ja harkita tarkasti, mitkä asia-

kirjat konvertoidaan sähköisiksi ja millä perustein. Sähköisestä prosessista saadaan 

eniten hyötyä, kun organisaatio ja sen sidosryhmät osallistuvat päätöksentekoon siir-

tymään liittyen. (Stratton 2013, 45) 

 

Sähköiseen arkistointiin siirtymisessä syntyy luonnollisesti myös kuluja ja työtunteja. 

Jos organisaatio hankkii käyttöönsä esimerkiksi uuden sähköisen arkistoinnin järjes-

telmän tai ostaa palvelun, tulee sen ottaa huomioon varsinaisen ostohinnan lisäksi 

käyttöönoton kulut ja muut resurssinsyöjät, kuten koulutukseen liittyvät kulut ja ajan. 

Siirtymä aiheuttaa myös epävarmuutta, kun paperisia asiakirjoja konvertoidaan säh-

köiseen muotoon. Organisaation tulee kiinnittää huomiota toimintoihinsa siirtymässä, 

ja tarvittaessa rajata sähköisyyteen siirtymä vain yhteen prosessiin tai projektiin alku-

taipaleellaan. (Stratton 2013, 45.) 
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5 TIEDON TURVAAMINEN JA SUOJELU 

5.1 Tietoturva 

Tietoturvan tarkoitus on vähentää ja ehkäistä asiakirjahallintaan liittyviä riskejä, kuten 

tietojen vanhentumista, käyttökelvottomuutta, tiedon vääriin käsiin joutumista, tieto-

vuotoja tai suojata asiakirjoja fyysisiä vahinkoja kuten vesivahinkoja ja tulipaloja vas-

taan. Tietoturvan voikin määritellä olevan tietojen eli organisaation datan suojaamista 

sitä uhkaavilta riskeiltä monilla erilaisilla toimenpiteillä. Tietoturvan varmistaminen 

ja tietoturvatoimien suoritus on organisaation sisäinen prosessi. (Liikearkistoyhdistys, 

2009, 34-35) 

 

Tietoturvan käsite on laaja, ja siihen lukeutuvat monet erilaiset organisaation sisäiset 

toimet aina hallinnollisista tehtävistä tiedon fyysiseen turvaamiseen. Tietoturva voi-

daan nähdä organisaation tapana toimia ja vastata jatkuvasti muuttuviin tiedonhallin-

nan haasteisiin. Tiedon turvaamisen ei voida koskaan katsoa olevan täysin valmis, 

vaan sitä tulisi ajatella nimenomaan prosessina, jossa vaikuttavat sekä tietotekniset 

laitteet että organisaation henkilöstö. Tämän tutkimuksen kontekstissa tietoturvakysy-

myksiä käsitellään erityisesti asiakirjahallinnan ja arkistoinnin näkökulmasta, keskit-

tyen tiedon säilyvyyteen ja luotettavuuteen. (Tietoturva www-sivut, 2019.) 

 

Tietoturvamenettelyjen tavoitteena on säilyttää datan eheys ja oikeellisuus. Asiakirja-

hallinnassa ja arkistoinnissa keskitytään erityisesti tiedon käytettävyyteen, luotetta-

vuuteen ja ajantasaisuuteen, jotta tarvittava tieto olisi käytettävissä. Käytettävyyden 

turvaamiseksi organisaatiot muodostavat arkistointisuunnitelmia, luetteloivat ja luo-

kittelevat kerättyä tietoa ja hävittävät säilytysaikansa päähän tullutta tietoa asianmu-

kaisesti. Arkistolainsäädäntö ja julkishallinto määräävät osaksi tietoturvasta, kuten esi-

merkiksi hävityskäytännöistä ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisesta. Tieto-

turvamenettelyistä tulisi olla dokumentoitu ja ylläpidettävä suunnitelma, jossa tieto-

turvaan liittyviä riskejä on kartoitettu ja vaativia toimia laadittu. Tietoturvaohjeistus 

antaa organisaationsa jäsenille työkalut hallita riskejä ja perehtyä tarkemmin organi-

saation yksilöllisiin tietoturvaperiaatteisiin.  (Liikearkistoyhdistys, 2009, 34-35)  
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Sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden ja yritysten tulee seurata tietoturvapro-

sesseja ja tarkkailla, mitä vaatimuksia uudet lait ja asetukset tuovat mukanaan. Julkisen 

hallinnon ja kunnan sektorilla asiakkaiden tietoturvan ja -suojan turvaamiseksi on 

muodostettu laki, joka määrää organisaatioiden toimia tiedon käsittelyssä, hallinnassa 

ja hyödyntämisessä. Uusi tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Sen avulla pyri-

tään edistämään sähköistä tiedonhallintaa julkisen hallinnon organisaatioissa ja kiin-

nittämään aiempaa enemmän huomiota tietoturvaan asiakaslähtöisesti. Tiivistetysti 

tiedonhallintalaki asettaa kunnallisille toimijoille tietoturvan toteuttamisen vähim-

mäisvaatimukset. (Seppo 2019.) 

 

Nämä vaatimukset liittyvät esimerkiksi lokitietojen keruuseen tiedonhallintajärjestel-

missä, käyttöoikeuksiin ja tiedon turvalliseen siirtoon. Julkishallinnon organisaatioille 

on tarjolla avustusta ja koulutusta tietoturva-aspektien kehittämiseen ja uuden lain si-

säistämiseen. Uusia tietoteknisiä järjestelmiä, kuten sähköistä arkistointipalvelua han-

kittaessa, tulee uudet tietoturvamääräykset ottaa huomioon. Sähköisissä järjestelmissä 

tietoturvauhat ovat erilaisia, joten eri uhat tulee ottaa huomioon laajasti. Sähköistä ma-

teriaalia voivat uhata erilaiset kyberhyökkäykset tai tekniset häiriötilanteet. Seppo pai-

nottaa tekstissään tietoturvallisuuden kulmakivinä olevan vastuualueiden tunnistami-

nen, tärkeiden toimintojen ja riskien kartoittaminen, tietoturvakouluttautuminen ja 

harjoittelu. (Seppo 2019.) 

 

 Esimerkiksi Väestörekisterikeskus järjestää internetin välityksellä avoimia seminaa-

reja, joissa tutustutaan tietoturvan perusteisiin. Seminaarit ovat osa Digi- ja väestövi-

raston hanketta, joka pyrkii kehittämään julkishallinnon organisaatioiden digiturvatie-

toutta ja hallintaa. Hanke on nimetty JUDO:ksi, eli julkisen hallinnon digitaalisen tur-

vallisuuden kehittämisohjelmaksi. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot saavat toi-

mintansa tueksi erilaisia oppimismateriaaleja ja koulutuskokonaisuuksia. Hanke auttaa 

sitä hyödyntäviä organisaatioita kartoittamaan tietoturvan nykytilanteen ja kehittä-

mään toimiaan tietoturvallisempaan suuntaan lainsäädäntöä ja yleisiä käytäntöjä nou-

dattaen. (Digi- ja väestöviraston www-sivut n.d.)  

 

Organisaation muutostilanteissa tietoturvan ja onnistuneen asiakirjahallinnan merkitys 

korostuu. Jos organisaatio esimerkiksi sulautuu toiseen tai muilla tavoin järjestää pal-
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velurakennettaan uudella tavalla, asiakirjojen hallinta ja arkistointi ovat myös muutos-

tilanteessa. Muutostilanteet vaativat huolellista organisointia ja prosessikartoitusta ol-

lakseen onnistuneita. Esimerkiksi arkistointia ja asiakirjahallintaa uudelleen järjestet-

täessä, voisi asiaan perehtyvän työryhmän tai tiimin muodostaminen olla hyvä rat-

kaisu. Työryhmä ohjaa muutoksen kulkua ja aikataulutusta. Ennen muutoksien toi-

meenpanoa, tulisi organisaation tarkastella ja kartoittaa muutoksen läpikäyvän proses-

sin nykytila. Esimerkiksi eri arkistointimenetelmiin siirtyessä, tulee organisaatiolla en-

sin olla kattava käsitys siitä, miten nykyprosessi etenee. Kuntaliitto antaa asiakirjahal-

linnon ohjeistuksessaan alustavan luettelon (Liite 1), jota seuraamalla organisaatio voi 

tutkia arkistointiprosessin nykytilaa. Luettelon mukaan organisaation pitää muun mu-

assa kartoittaa arkistokokonaisuutensa määrä hyllymetreinä, selvittää arkistonmuo-

dostussuunnitelman oikeellisuus, kartoittaa tietoturvan nykytilannetta ja selventää, 

mitä tietoja konvertoidaan ja mille järjestelmille. Luettelo antaa laaja-alaisen pohjan 

muutosprosessin aloitukselle. (Botska 2012, 4-10.) 

 

Asiakirjoja digitoidessa sähköiseen muotoon, on organisaatiolla oltava selkeä kuva di-

gitointiprosessin vastuualueista, toteutusaikataulusta ja kuluista. Myös asiakirjojen 

käyttöoikeudesta ja tietosuojasta on oltava ymmärrettävä määrittely. Asiakirjojen kä-

sittely tietoturvallisesti on tärkeää etenkin case-organisaation toimialalla, kun asiakir-

jat sisältävät lähes poikkeuksetta lukuisia henkilötietoja. Asiakirjojen konvertoinnissa 

tulee tällöin ottaa huomioon arkistolain, toimialan ja EU:n tietosuojasäädökset. 

(Botska 2012, 12-13.) 

 

5.2 Tietosuoja 

Tietosuojan ja tietoturvan käsitettä käytetään usein synonyymeinä toisilleen. Tosiasi-

assa tietosuoja on kuitenkin yksi osa laajempaa tietoturvan kokonaisuutta. Tietosuo-

jalla viitataan erityisesti henkilötietojen suojaamiseen ja niiden väärinkäytön estämi-

seen. Euroopan unionin Tietosuoja-asetus määrittelee tietoturvan olevan henkilötieto-

jen ”turvallista käsittelyä niin, ettei henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeusturvaa 

vaaranneta” (Kriik 2018.)  
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EU:n tietosuoja-asetukset ja Suomen arkistolaitoksen määräykset asiakirjojen säily-

tyksestä ovat osin ristiriidassa. Arkistolaitos määrää päivinä 8., 18., ja 28. syntyneiden 

henkilöiden asiakasasiakirjat pysyvästi säilytettäviksi, mutta EU:n tietosuoja-asetus-

ten mukaan luonnollisella henkilöllä olisi oikeus ”tulla unohdetuksi.” Nämä poikkea-

vat käsitykset asettavat tulkintaongelmia arkistonmuodostajille. Vallitseva käytäntö 

kuitenkin vaikuttaisi olevan arkistolaitoksen näkemyksen mukainen, eli pysyvästi säi-

lytettävät asiakirjat pysyvät arkistoituina, ja esimerkiksi case-organisaation alalla ar-

kistolaitos määrää potilasasiakirjoja säilytettävän pääsääntöisesti vähintään 120 vuotta 

potilaan syntymästä tai 12 vuotta kuolemasta. (Nurmi 2014; Koponen 2017.) 

 

Tällä hetkellä kaikki uudet, tulevat terveydenhuollon tiedot kirjataan Suomessa Kanta-

palveluun. Vanhojakin tietoja voi säilöä palveluun pitkäaikaisesti, kunhan ne on ensin 

konvertoitu arkistokelpoiseen muotoon Arkistolaitoksen määräysten mukaisesti. Ar-

kistolaitos katsoo, että pitkäaikaissäilytykseen liittyvät määräykset ovat linjassa EU:n 

tietosuojalakien kanssa siten, että niissä sovelletaan artiklojen 17 ja 89 sisältöä. Niiden 

mukaan henkilön oikeus ”tulla unohdetuksi” ei ole paikkansapitävä, kun tietoja arkis-

toidaan yleisen edun luomiseksi sekä tieteellisen, historiallisen tai tilastollisten tutki-

muksen tarpeisiin. Arkistolaitos on määrännyt pysyväissäilytettävien asiakirjojen säi-

lytyksen juurikin tilastollisen tutkinnan tarpeisiin, joskin sen hyödyllisyydestä on väi-

telty. (Nurmi 2014; Koponen 2017.) 

 

Vaikka yksittäisellä henkilöllä ei tällä hetkellä olisikaan oikeutta ”tulla unohdetuksi” 

tai jätetyksi pois arkistoitavista asiakirjoista, on organisaatio henkilötietolain nojalla 

velvollinen ilmoittamaan henkilölle, jos hänen tietojensa käsittelyyn liittyy muutoksia. 

(Botska 2012, 12.)  

 

5.3 GDPR- Tietosuoja-asetus 

Aiemmassa kappaleessa mainittiin lyhyesti Euroopan unionin tietosuoja-asetus. 

GDPR eli suomennettuna yleinen tietosuoja-asetus on akronyymi englanninkieliselle 

termille ”general data protection regulation”. Laki astui voimaan vuonna 2016, mutta 

sitä on toteutettu kansallisesti vasta toukokuusta 2018 alkaen. Uuden tietosuojalain 
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tavoitteena on parantaa luonnollisen henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia digi-

talisaation ja globalisaation kehittyessä. Tietosuoja-asetus pyrkii standardisoimaan tie-

tosuojakäytäntöjä kaikissa EU-maissa, jotta henkilöiden (Haapalehto 2019; Kriik 

2018.) 

 

Tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjä on ”osoitusvelvollinen”. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että jokaisen henkilötietoja keräävä ja säilyttävän organisaation on kyettävä todista-

maan toimintansa olevan tietosuojalain mukaista. Tietosuojalain perusperiaatteina 

ovat lainmukainen toiminta, läpinäkyvyys, säilytyksen rajoitus ja sidonnaisuus tiedon 

käyttötarkoitukseen. (Seppo 2020.)  

 

Jokaisen organisaation tulee lain mukaan dokumentoida, miten henkilötietoja käsitel-

lään ja säilötään, poistetaan ja luovutetaan muille rekisterinpitäjille. Organisaation tu-

lee varmistaa henkilön pääsy tarkastelemaan omia tietojaan, oikaista mahdolliset vir-

heelliset tiedot pyynnöstä ja ilmoittaa jokaiselle rekisterissä olevalle mahdollisista tie-

tovuodoista 72 tunnin sisällä niiden tapahtumisesta. Rekisterissä olevilla henkilöillä 

tulee myös olla oikeus tulla poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei säilytetä tieteelli-

sen tai historiallisen tutkimuksen tarpeisiin tai säilötä yleisen edun nojalla. (Koponen 

2017; Kriik 2018.) 

 

6 ARKISTOINTI CASE-ORGANISAATIOSSA 

6.1 Arkistoinnin suunnittelu ja toteutus 

Kohdeorganisaation nykyinen arkistointiprosessi on kokonaisuutena paperinen. Asia-

kirjoja vastaanotetaan useasta eri toimipisteestä, ja ennen lopullista arkistointia pää-

tearkistoon erilaiset asiakirjat kuten asukas- tai asiakasasiakirjat terveydenhuoltoon ja 

palveluasumiseen liittyen tarkistetaan, jolloin joukosta erotetaan pysyväissäilytettävät 

asiakirjat. Pysyvästi säilytettävällä asiakirjalla tarkoitetaan tiedon säilyttämistä ilman 

määrättyä takarajaa, eli käytännössä asiakirjaa pitää säilyttää asianmukaisesti arkisto-

lakia seuraten jopa satoja vuosia, jos muutoksia säilytysajoille ei aseteta. Tällä hetkellä 
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case-organisaatio säilyttää pysyvästi kuukauden 8., 18., ja 28. päivinä syntyneiden asi-

akkaiden ja asukkaiden papereita. Näinä päivinä syntyneiden asiakasasiakirjojen erot-

telua perusjoukosta kutsutaan seulonnaksi. (Case-organisaation arkistointiohje 2018.) 

 

Pysyväissäilytyksen määräytymisen ehdoista syntymäpäivän mukaan määrää arkisto-

laitos. Tietoja säilytetään pysyvästi muun muassa mahdollisesti edustavan otoksen an-

tamiseksi tuleviin tieteellisiin tutkimuksiin. Nämä tiedot kuitenkin soveltuvat huonosti 

laadukkaan tutkimuksen toteuttamiseen, sillä syntymäpäivän perusteella pysyvästi säi-

lytetyt asiakirjat eivät edusta määrättyjä ihmisryhmiä, ja ovat näin ollen täysin sattu-

manvaraisia syntymän ajankohtaa lukuun ottamatta. (Nurmi 2014.)  

 

Case-organisaatiossa päätearkistoon sijoitetaan ne asiakirjat, joita tulee lainsäädännön 

mukaan säilyttää yli kymmenen vuotta. Alle 10 vuoden säilytysajan asiakirjoja ei si-

joiteta päätearkistoon, vaan lähiarkistoon. Organisaation lähiarkisto sijaitsee toimisto-

tiloissa, työntekijöiden välittömässä läheisyydessä. 

 

Lähiarkistoksi voidaan kutsua sellaista tilaa, jossa säilytetään organisaation aktiivi-

sessa käytössä olevia asiakirjoja. Se sijaitsee useimmiten toimiston työtilan välittö-

mässä läheisyydessä, ja näin takaa fyysisten asiakirjojen helpon saatavuuden. (Koso-

nen & Pekkanen 2010, 102-103.) 

 

Lähiarkistointia koskevat samat lait ja suositukset kuin päätearkistointiakin. Molem-

missa säilytystavoissa on tärkeää pitää asiakirjat saatavilla käytön tarpeen mukaisesti.  

(Kansallisarkiston www-sivut 2019). 

6.2 Arkistonmuodostussuunnitelma 

 Säilytysajat ja muut tarkat arkistoinnin ohjeet mainitaan arkistosihteerin muodosta-

missa arkistonmuodostussuunnitelmissa. Arkistonmuodostussuunnitelma eli tuttaval-

lisesti AMS, määrää siitä, mitä arkistoidaan, ja antaa tarkkoja ohjeita suunnitelmaa 

toteuttavalle henkilöstölle arkistoinnin käytännöistä. AMS:n tavoitteena on ohjata ar-

kistonmuodostusta ja toimia esimerkkinä ja apuna henkilöstölle. Arkistolain mukaan 
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jokaisen viranomaisorganisaation tulee laatia arkistonmuodostussuunnitelma. (Arkis-

tolaki 23.9.1994/831 1 §; Kansallisarkiston www-sivut 2019.) 

 

AMS:n pohjana toimivat arkistolaki, asetukset ja organisaation omat käytännöt. Ar-

kistonmuodostussuunnitelman tueksi saa apua muun muassa kansallisarkiston www-

sivuilta. Varsinaista sääntökokonaisuutta arkistonmuodostussuunnitelman luomiseen 

ei ole, mutta paperiselle eli fyysiselle arkistoinnille ja sähköiselle arkistoinnille on 

omat ohjeistuksensa ja tukimateriaalinsa. (Serola 2010, 222.) 

 

Case-organisaation toimialalla säilytetään ja arkistoidaan muun muassa potilaiden hoi-

totoimenpiteisiin ja organisaation sisäiseen toimintaan liittyviä asiakirjoja. Jokaiselle 

erilliselle toiminnalle on muodostettu oma, kattava arkistonmuodostussuunnitelma. 

Lisäksi organisaatio käyttää toiminnan tukena jokaisen toimialan kattavaa yleistä ar-

kistointiohjeistusta. Ohjeistus määrittelee tarkasti sen, mitä materiaaleja arkistoitaessa 

tulee käyttää tai välttää, mitä arkistoitavalle paperimateriaalille tulee tehdä ennen pää-

tearkistoon sijoittamista ja miten esimerkiksi asiakirjojen seulonta ja hävitys tulisi suo-

rittaa. (Case-organisaation arkistointiohje 2018.) 

 

Asiakirjojen seulonnalla tarkoitetaan case-organisaation tapauksessa pysyvästi säily-

tettävien asiakirjojen erottamista muista asiakasasiakirjoista. Kuten aiemmin mainittu, 

pysyvästi säilytetään kaikkien niiden asukkaiden ja asiakkaiden asiakirjat, jotka ovat 

syntyneet 8. 18. tai 28. päivä. Seulontaa suoritetaan myös siten, että tarpeettomat, hoi-

toon tai asiakkaaseen liittymättömät dokumentit tuhotaan ennen niiden päätymistä 

päätearkistoon. Arkistohallinnon mukaan seulonta on laajempi prosessi, jonka tavoit-

teena on vähentää asiakirjojen määrää ja arvottaa niitä niiden tärkeyden perusteella. 

(kansallisarkiston www-sivut 2019.). 

 

6.3 Arkistoinnin prosessikulku 

Ennen asiakirjojen vientiä päätearkistoon, luovutetuista dokumenteista tehdään asian-

mukainen luovutusasiakirja. Kun asiakirjat ovat arkistoivan yksikön hallussa, yksittäi-

sen asiakkaan tai asukkaan asiakirjat eli arkistoyksikkö, sijoitetaan konseptipaperin tai 



35 

toisin sanoen ”vaippapaperin” väliin. Vaippapaperin tehtävänä on suojata asiakirjaa 

tuhoutumiselta ja vahingolta. Paperiin merkitään kyseisen henkilön nimi ja sosiaali-

turvatunnus. Arkistoitavat asiakirjat sijoitetaan pahvisiin arkistointikoteloihin. Pää-

tearkistoon asiakirjat sijoitetaan aakkosittain kuolinvuoden mukaisesti. Pysyvästi säi-

lytettävillä asiakirjoilla on päätearkistotiloissa erillinen säilytyspaikka. 

 

Kun asiakirjat on sijoitettu fyysiseen arkistoon paperisena, kirjataan tiedot tietoko-

neella Office Excel-muodossa toimivaan arkistointilistaan. Taulukkoon merkitään tar-

kasti ja järjestelmällisesti arkistonumero, asiakkaan tai asukkaan nimi, sosiaaliturva-

tunnus, arkistoon sijoituksen päivämäärä ja arkistosta poiston päivämäärä. Jos päätear-

kistosta luovutetaan asiakirjoja, tulee taulukkoon merkitä myös luovutuspäivämäärä.  

(Case-organisaation arkistointiohje 2018.) 

 

Arkistosta poistettavista ja hävitettävistä asiakirjoista laaditaan asianmukainen poisto-

luettelo. Henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja sisältävät asiakirjat hävite-

tään tietoturvapalveluita tarjoavan yrityksen avulla, arkistolain määräysten mukaisesti. 

(Arkistolaki 23.9.1994/831 13 §.)  

 

Kohdeorganisaation arkistointiprosessia on pyritty havainnollistamaan työn tekijän 

laatimalla visuaalisella prosessikuvauksella. 
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Kuvio 2. Havainnollistus case-organisaation arkistointiprosessista.  

6.4 Säilytysajat case-organisaation alalla 

Kun puhutaan säilytysajasta, tarkoitetaan sillä ennalta määrättyä asiakirjojen säilyttä-

misen ajanjaksoa. Säilytysajat vaihtelevat suuresti toimiala- ja asiakirjakohtaisesti. 

Case-organisaatio toimii sosiaali- ja terveystoimialalla, joten sitä sitovat kunnalliset 

käytännöt siitä, mitä arkistoidaan ja kuinka pitkä säilytysaika on. 

 

Organisaation arkistonmuodostussuunnitelman mukaan vanhusten hoitoon liittyvien 

asiakirjojen säilytysajat vaihtelevat kahdesta vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. 

Säilytysaika määräytyy sosiaalihuollon asiakirjalain tai arkistolain perusteella. Esi-

merkiksi suoraan asiakkaan hoitoon liittyvien asiakirjojen säilytysajat ovat pitkiä. Säi-

lytysajat määrää laki, ja kaikkia asiakasasiakirjoja tulee sosiaalihuollon asiakirjalain 

mukaan säilyttää vähintään 30 vuotta hoidon päättymisestä, tai vaihtoehtoisesti 12 

vuotta kyseisen asiakkaan kuolemasta. Potilasasiakirjoja taas säilötään pääosin 120 

vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta kuoleman ajankohdasta. Sähköisessä arkis-

toinnissa sähköiseen järjestelmään säilötään pysyvästi kaikki asiakasasiakirjat ilman 

takarajaa. Muita kuin asiakasasiakirjoja säilytetään noin kahdesta vuodesta kymme-

neen vuotta. Jos kyseisen asiakirjan arkistoinnista ja säilytysajasta ei ole mainittu so-

siaalihuollon laissa, tulee organisaation soveltaa yleistä arkistointilakia. (Laki sosiaa-

lihuollon asiakirjoista, 254/2015, 27§.) 

 

7 TYÖN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Tutkimusote 

Tutkimusote muodostetaan yleisimmin silloin, kun tutkimusongelma ja alakysymyk-

set on asetettu. Tutkimusotteella viitataan käsitteenä menetelmään tai menetelmiin, 
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joilla tutkimusongelmaa pyritään selvittämään. Useimmat tutkimukset voidaan määri-

tellä olevan joko kvalitatiivisia eli laadullisia, tai kvantitatiivisia eli määrällisiä. Tut-

kimus voi myös sisältää menetelmiä molemmista kategorioista, yhdistäen sekä mää-

rällistä ja laadullista otetta yhteen tutkimukseen. (Kananen 2015, 89.) 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus saa alkunsa useimmiten ”johtoajatuksesta”. 

Johtoajatuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkijan muodostamaa käsitystä tai hy-

poteesia tutkittavasta aiheesta. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia aihetta 

syvällisesti ja ymmärtäen, luoden kokonaisvaltaista kuvaa kohteesta. Syväluotaavan 

kokonaiskuvan pohjalta tulisi pystyä tekemään luotettavia havaintoja ja analysointia, 

jolla saadaan vastaus tutkittavaan ongelmaan tai aiheeseen. Laadullinen tutkimus on 

henkilökohtaista ja tekijälleen usein läheistä, ja tutkimuksen tekijä osallistuu aktiivi-

sesti prosessiin. Laadullinen tutkimustapa käyttää useimmiten induktiivista eli aineis-

tolähtöistä tai abduktiivista eli teoriasidonnaista prosessia, jossa edetään ilmiön tutki-

misesta ja kuvailusta päättelyihin ja teoriaan. (Pitkäranta 2014, 27-33 & Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 Yleisiä kvalitatiivisia tiedonkeruumenetelmiä ovat muun muassa erilaiset haastattelut, 

havainnointi ja saatavilla olevat valmiit aineistot. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii vas-

tamaan kysymyksiin: Miten? Millainen? Tai Miksi? (Heikkilä 2014, 6-7) 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Kuinka 

useasti? Kuinka paljon? Missä? Määrällinen tutkimus keskittyy suuriin otoskokoihin 

ja standardisoituun, yleistävään tiedonkeruuseen. Yleisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat 

muun muassa internet- puhelin ja erilaiset fyysiset lomakekyselyt. Myös strukturoitua 

haastattelua voidaan käyttää menetelmänä. Määrällinen tutkimus noudattaa useimmi-

ten deduktiivisen päättelytavan periaatteita. Lopputulokseen päädytään siis teorialäh-

töisesti, eli johtopäätöksiin päädytään jo aiemmin tehtyjen, usein numeeristen havain-

tojen pohjalta. (Heikkilä 2014, 8-16). 

 

Tässä työssä tutkimusotteeksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laa-

dullisen tutkimuksen menetelmät sopivat opinnäytetyön tilannesidonnaiseen aihee-

seen ja tavoitteisiin. Koska tutkimus pyrkii kuvaamaan ja selittämään kohdeorganisaa-
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tion yhtä rajattua prosessia, sopivat siihen laadullinen tutkimusote ja tiedonkeruume-

netelmät. Laadulliset menetelmät sopivat myös kohdeorganisaation henkilöstön tar-

peiden ja toiveiden keräämiseen ja analysointiin paremmin kuin määrälliset menetel-

mät. 

 

Tutkimuksen strategiana toimii tapaustutkimus. Tapaustutkimus sopii yleisesti käytet-

täväksi, kun halutaan tutkia yksittäistä, tarkemmin rajattua kokonaisuutta tai tapahtu-

maa, kuten organisaation arkistointia. Tutkimus pyrkii vastaamaan laadullisen tutki-

muksen tavoin kysymyksiin: Millainen nykyinen arkistointiprosessi on? Miten sitä 

voitaisiin muokata sähköiseen suuntaan?  

 

7.2 Tapaustutkimus 

Myös case-tutkimuksen nimellä kulkeva tapaustutkimus on usein kvalitatiivinen, syvä 

tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteen on antaa tutkimastaan aiheesta tai osa-alueesta 

kokonaisvaltainen kuva. Pitkärannan (2014,35) mukaan tapaustutkimuksen avulla saa-

daan esille ”oleellisia tekijöitä ja prosesseja” ja hän toteaa sen olevan menetelmänä 

keskittynyt enemmän aiheen auki selittämiseen kuin tulkintaan.  

 

Case-tutkimus siis tähtää kuvailemaan, selittämään ja tutkimaan kohdettaan siihen sy-

ventyen. Case-tutkimuksen toteutuksessa voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että 

kvalitatiivisia menetelmiä sen luonteen mukaan, mutta usein case-tutkimus kallistuu 

laadullisten menetelmien puoleen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Tapaustutkimus alkaa tutkimuksen tavoitteen tai tutkimusongelman määrittelystä, eli 

siitä mihin tutkimuksessa halutaan syventyä. Kun tavoitteet on määritelty ja rajattu, 

tutkija kerää ainestoa, kirjoittaa aiheeseen liittyvää teoriasisältöä ja lopuksi esittää tut-

kimuksensa tulokset tarkastelun kohteeksi. (Eriksson & Koistinen 2014, 22.) 
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7.3 Aineiston keruumenetelmät 

Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää aineistoa laaja-alaisesti. Usein käytössä ovat eri-

laiset haastattelu- ja havainnointimenetelmät, kohdeorganisaation dokumentit ja tilas-

tot sekä aiheen ammattikirjallisuus. Tapaustutkimuksessa sekä laadulliset- että mää-

rälliset aineistot ovat joskus käytettyjä samanaikaisesti, jolloin tutkimus on monime-

netelmäinen. Eriksson ja Koistinen (2014, 30-31) korostavat kirjassaan tutkijan oman 

osallistumisen ja läsnäolon tärkeyttä tapaustutkimusta tehdessä. Koska tapaustutki-

muksessa kohteeseen tulee syventyä, on tutkijan oma osallistuminen ”kentällä” yksi 

tärkeimmistä tiedonkeruumenetelmistä.  

 

Empiirisessä osuudessa keskityttiin kohdeorganisaatioilta saatuihin tiedonantoihin ja 

työn tekijän omaan kokemuspohjaan kohdeorganisaation entisenä työntekijänä. Työn 

tekijällä oli myös pääsy tiettyihin organisaation arkistointimateriaaleihin, kuten arkis-

tonmuodostussuunnitelmiin ja yleisiin arkistointiohjeisiin. Kohdeorganisaation toi-

veita ja tarpeita sähköistä arkistointijärjestelmää kohtaan päätettiin tutkia teemahaas-

tattelun keinoin. Teemahaastattelun ja huomioon otettavien lakien sekä sähköisen pit-

käaikaissäilyttämisen vaatimusten perusteella kohdeorganisaatiolle annettiin toiminta-

suosituksia sähköiseen arkistointitapaan siirtymisestä. 

7.3.1 Haastattelumenetelmä 

Haastattelu on yleinen tiedonkeruumenetelmä, jossa tutkimuksen tekijä on ennalta 

asettanut itselleen tavoitteet ja suunnitellut haastattelun kulkua saadakseen tarpeeksi 

hyödyllistä informaatiota haastateltaviltaan. Haastattelumenetelmällä voidaan kerätä 

tietoa haastateltavien arvoista, uskomuksista ja mielipiteistä. Haastattelumenetelmissä 

on eroja niiden rakenteissa ja suoritustavoissa. Esimerkiksi lomakehaastattelut ovat 

täysin strukturoituja, joten niissä kysymykset on määritelty tarkasti. Syvähaastattelut 

ovat taas strukturoimattomia, jolloin haastattelu suoritetaan keskustelunomaisesti. 

Teemahaastattelua voitaisiin puolestaan kuvailla puolistrukturoiduksi haastattelume-

netelmäksi, sillä se etenee valmiiksi määriteltyjen teemojen varassa.  (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 42-48.) 
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Empiirisen osuuden pääasialliseksi tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui teemaahaas-

tattelu. Teemahaastattelu on avoimempi kuin tarkasti strukturoitu lomakehaastattelu, 

mutta sitä ei kuitenkaan voida kuvailla täysin avoimeksi haastattelumenetelmäksi. 

Teemahaastattelun rakenteena eli struktuurina toimivat haastattelijan ennalta valitse-

mat teemat, eli aihepiirit, jotka ovat kaikille haastateltaville henkilöille samat. Haas-

tattelun kestoa tai kysymysten järjestystä ei ole tarkasti rajattu, ja näin haastateltava 

saa puhua teemojen sisällä melko vapaasti. Haastattelijan vastuulle jää se, että kaikki 

teemat käydään kokonaisuudessaan läpi haastattelun aikana. Haastattelijan tulee myös 

olla perehtynyt aiheeseen, jotta hän voi saada oikeiden teemavalintojen avulla arvo-

kasta materiaalia analysoitavaksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Teemahaastattelu valikoitui menetelmäksi, koska sähköisen arkistoinnin aihepiiri ei 

ole laajalti tunnettua, ja vapaatyylinen vuoropuhelu voi tuoda esille organisaation tar-

peita ja toiveita sähköisestä arkistoinnista kattavasti. Tarkasti valituilla teemoilla kui-

tenkin läpikäydään merkittävät aihealueet, jotta haastatteluista saatua materiaalia voi-

daan hyödyntää. Teemahaastattelu on suosittu menetelmä sen haastateltavalle antavan 

vapauden vuoksi, ja tässä tutkimuksessa on tärkeää saada laaja, vapaasti ilmaistu kä-

sitys kohdeorganisaation näkemyksistä, jotta niiden pohjalta voidaan luoda hyödyn-

nettäviä toimintasuosituksia. Tämän tutkimuksen teemahaastattelulla ei voida kerätä 

laajasti yleistettävää dataa sen pienen otannan vuoksi, mutta sen avulla voidaan syven-

tyä organisaation omiin kokemuksiin. Työn suoritusaikana vallitsevan koronapande-

miatilanteen vuoksi teemahaastattelu suoritettiin lisäksi ryhmämuotoisena, sillä kaik-

kia tarpeettomia vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin tuli välttää. Näin 

haastattelu saatiin suoritettua yhdellä kerralla. Ryhmähaastattelun aikana saadaan ke-

rättyä tietoa monipuolisesti ja keskustelua muodostuu haastateltavien välille teemojen 

sisällä.  

 

Teemoitettu haastattelumenetelmä soveltuu tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi 

sen avoimen ja syvällisen luonteen vuoksi, mutta haastattelumenetelmä soveltuu myös 

tutkimuksen ajallisiin ja taloudellisiin rajoituksiin. Haastattelujen suorittaminen suh-

teellisen nopealla aikataululla oli järkevä ratkaisu sekä työn tekijälle että kohdeorga-

nisaatiolle. Teemahaastattelu oli myös menetelmänä työn tekijälle kustannukseton.  
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Haastattelut päätettiin suorittaa kasvokkain tapaamalla organisaation edustajia heidän 

työaikanaan. Henkilökohtaisissa haastatteluissa ei-verbaalisten viestien ja kehonkie-

len tulkinta on haastattelijalle helpompaa. Kasvokkain keskustelemalla haastatelta-

vien kiinnostus ja keskittyminen haastattelun kulkuun pysyy varmemmin koossa pi-

dempiäkin aikoja, kun katsekontakti haastattelijaan säilyy.  

 

Haastateltaviksi valikoituivat kohdeorganisaation toimihenkilöt. Kaikki valitut haas-

tateltavat ovat organisaation keskeisiä toimijoita ja vastaavat arkistoinnin perustehtä-

vistä omassa työssään. Näin heitä voidaan kuvailla työn aihe huomioon ottaen organi-

saation ydinjäseniksi.  

 

Haastattelut suoritettiin viikolla 12 kasvotusten tapahtuvan ryhmähaastattelun muo-

dossa. Tutkijan lisäksi paikalla oli neljä organisaation ydinjäsentä. Ryhmähaastattelu-

muotoinen keskustelu oli tiedonkeruussa erinomainen ratkaisu, sillä haastattelun ta-

voitteena oli kerätä monipuolista ja syvää tietoa keskustelemalla mahdollisimman 

avoimesti ja vapaasti. Ryhmässä, tuttujen henkilöiden kesken keskustelu soljui ja kes-

kustelu teemojen sisällä oli sujuvaa.  Haastatteluista saatiin hyödyllistä materiaalia tut-

kittaviin kysymyksiin, kun ryhmän jäsenet toivat esille omia mielipiteitään ja näke-

myksiään keskustelunomaisesti. Haastattelun kokonaiskesto oli noin tunnin. Haastat-

telu äänitettiin, ja kaikkia osanottajia informoitiin äänitteen laatimisesta ja haastattelun 

litteroimisesta. Osanottajat myös esiintyvät tutkimuksessa nimettöminä, jolloin heistä 

kerrotaan ikä sekä ammatti. Nämä tiedot auttavat lukijaa erottamaan haastateltavat toi-

sistaan.  

 

Ryhmähaastattelu oli myös järkevä ratkaisu tutkimuksen tekoajan vallitsevien poik-

keusolosuhteiden vuoksi. Koronavirusepidemia on asettanut tutkimuksen tiedonke-

ruulle tiettyjä rajoituksia, ja koska ulkona liikkumista sekä terveydenhuoltoalan laitok-

sissa vierailua tulisi välttää, suoritettiin haastattelu yhdellä kertaa kaikkien osanotta-

jien läsnä ollessa. Kasvotusten keskusteleminen oli silti tiedonkeruun kannalta koettu 

tärkeäksi, ja näin kasvotusten tapahtuva ryhmähaastattelu osoittautui parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi sekä tutkimuksen tekijälle että kohdeorganisaatiolle.  
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7.3.2 Haastattelurungon valmistelu 

Koska teemahaastattelu ei ole menetelmänä strukturoitu, on sen rakenne vapaampi 

kuin esimerkiksi tarkasti jäsennellyssä haastattelulomakkeessa. Teemahaastatteluun 

on oleellisinta valita valittujen teemojen pohjalta ohjaavia kysymyksiä tai muistiinpa-

noja haastattelun kulun edistämiseksi. Kysymysten laadinnassa tulee ottaa huomioon 

muutamia seikkoja: 

• Kysymysten ei tulisi olla epäselviä tai vaikeaselkoisia haastateltavalle 

• Kysymysten ei tulisi olla monimutkaisia 

• Kysymykset tulee muotoilla niin, etteivät ne ole loukkaavia haastateltaville 

 

Harkituilla, selkeillä kysymyksillä saadaan varmemmin luotettavaa tietoa, kun keskus-

telu on avointa ja sävyltään positiivista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 105.) 

 

Teemahaastattelun kysymyksiä voidaan luonnehtia tosiasia- ja mielipidekysymyksiin. 

Tosiasiakysymykset ovat usein etukäteen laadittuja, kun taas mielipidekysymykset 

saattavat tulla esille haastattelun edetessä. Molempien kysymystyyppien tulisi olla tyy-

liltään avoimia keskustelun ylläpitämiseksi. Pääsääntönä on, että teemahaastattelu ete-

nee avauskysymyksen avoimuudesta ja niin sanotusti ”helpommista” kysymyksistä, 

edeten myöhemmin spesifeihin kokonaisuuksiin teemojen puitteissa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 106-107.) 

 

Tässä tutkimuksessa teemoiksi valikoituivat tutkimusongelmien ja käsitteellisen viite-

kehyksen mukaisesti, eli käsiteltävinä teemoina olivat nykyhetken arkistointiprosessi 

ja sen piirteet, asiakirjojen konvertointi ja sähköiseen arkistointijärjestelmään liittyvät 

toiveet ja tarpeet.  

 

Haastattelun tueksi laadittiin haastattelurunko (Liite 2), jonka tarkoituksena oli antaa 

ohjenuora haastattelun kululle. Haastattelun ideana oli edetä yksinkertaisista tosiasia-

kysymyksistä teemojen avoimempaan sisältöön, jotta saatu tieto olisi mahdollisimman 

laajaa ja moniäänistä. Ensin haastateltavilta kysyttiin helppoja asiakysymyksiä kes-

kustelun avaamiseksi. Helpommiksi asiakysymyksiksi valikoituivat ensimmäiseksi 

haastateltavien taustatiedot sekä nykyisestä arkistointiprosessista lyhyesti keskustele-
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minen. Arkistoinnin nykytilasta siirryttiin sähköiseen arkistointijärjestelmään kohdis-

tuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Lopuksi pyrittiin saamaan käsitys siitä, mitä asiakirjako-

konaisuuksia tulisi organisaation henkilöstön mielipiteen mukaan konvertoida ja 

miksi. Haastattelutilanne lopetettiin lyhyeen kertaukseen keskustelun sisällöstä ja teh-

dyistä havainnoista. 

8 HAASTATTELUN TULOKSET 

8.1 Haastateltavien kuvaukset 

Haastateltavat neljä henkilöä ovat kaikki kohdeorganisaation vakituisia työntekijöitä. 

Kaikki haastateltavat ovat oman työnkuvansa mukaan vastuussa arkistointitoimista ja 

ovat työssään tottuneet fyysiseen arkistointiprosessiin. Haastateltavista annetaan muu-

tamia tietoja tutkimuksen luettavuuden parantamiseksi, mutta haastateltavat tullaan pi-

tämään nimettöminä. Esiteltävät tiedot ovat haastattelurakenteen mukaisesti suku-

puoli, ikä, ammatti tai koulutustausta sekä toimenkuva. Nämä tiedot esitetään, jotta 

lukija voi eri haastateltavat toisistaan helpommin. Haastateltavina henkilöinä olivat: 

• Nainen, 62, merkonomi, toimistosihteeri 

• Nainen, 65, sosionomi, palvelupäälikkö 

• Nainen, 45, tradenomi, toimistosihteeri 

• Nainen, 24, tradenomi, toimistosihteeri 

8.2 Arkistointiprosessin nykytilan kokeminen 

Haastattelun avulla pyrittiin selvittämään aluksi sitä, miten henkilöstö kokee arkistoin-

tiprosessin nykyhetkellä. Haastateltavat keskustelivat laajalti siitä, mikä nykyisessä 

prosessissa koetaan puutteelliseksi tai hankalaksi ja mitkä asiat ovat vaivattomia. Li-

säksi keskustelua syntyi siitä, miten sähköiseen järjestelmään siirtymisestä koituva 

muutos koetaan ja millaisia huolenaiheita se haastateltavissa herättää.  
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Haastateltavat kokevat, että paperisten asiakirjojen määrä on valtava. Paperin suuri 

määrä, ja se, että arkistoitavat asiakirjat saapuvat monista eri lähteistä tekevät nykyi-

sestä prosessista monimutkaisen ja sekavan. Jokainen haastateltava vaikutti olevan sitä 

mieltä, että nykyisessä prosessissa paperin määrä on liian suuri. Koska asiakirjoja saa-

puu arkistoitavaksi monista eri toimipaikoista, on paperisten asiakirjojen seulonta ko-

ettu aikaa vieväksi ja osin myös turhauttavaksi prosessiksi. Erisisältöisillä asiakirjoilla 

on eri säilytysaikoja, mutta ne saattavat saapua arkistoitavaksi yhdessä nipussa, jolloin 

henkilöstön tulee käsin tarkastaa jokaisen yksittäisen asiakirjan säilytystoimenpiteet ja 

tehdä aikaa kuluttavaa seulontaa. Haastattelun aikana nousi esille, etteivät kaikki haas-

tateltavat koe arkistointiprosessin olevan saumaton.  

 

”Kun on monta eri toimijaa, kaikilla pitäisi olla yhteneväiset pelisäännöt siitä, mitä 

kuuluu säilyttää ja mitä ei” (Nainen, 62, merkonomi, toimistosihteeri) 

 

Toisaalta paperisen arkiston ylläpidosta löydettiin myös helppoja piirteitä.  

 

”Jos arkisto on hoidettu hyvin ja kaikki on arkistoitu oikein, ja esimerkiksi otannat on 

otettu pois, ja arkistoluettelo on tehty, työ on helppoa” (Nainen, 45, tradenomi, toi-

mistosihteeri) 

 

Arkistointiprosessi on helppoa suorittaa, jos ennen päätearkistoon sijoittamista on 

tehty tarkasti sitä edeltävät tehtävät kuten seulonta ja arkistoluettelomerkinnät. Myös 

asiakirjojen hävittämisprosessi niiden säilytysajan jälkeen koettiin helpoksi. Esille 

nousevat ongelmat liittyivät ensisijaisesti paperisten asiakirjojen runsaaseen määrään 

ja tilan puutteeseen. Nykyisellään prosessin koettiin yksimielisesti olevan sekava, 

koska asiakirjoja saapuu eri toimipisteistä, eivätkä kaikki noudata samoja ohjeistuksia 

esimerkiksi asiakirjojen seulontaan liittyen, jolloin kaikki työ jää päätearkistointia suo-

rittavalle osapuolelle. 

 

Muutokseen suhtautuminen oli haastateltavien välillä vaihtelevaa. Muutosprosessiin 

sisältyi paljon erilaisia huolenaiheita, mutta sen myös koettiin olevan aikaa kestävä 

”tulevaisuuden” ratkaisu, josta voi syntyä paljon hyötyjä organisaatiolle. Esille nous-

seet huolenaiheet muutosprosessiin liittyen koskivat tietojen säilyvyyttä ja siirtymä-

prosessin työmäärää. Monia haastateltavista pelotti tietojen katoamisen mahdollisuus, 
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ja yksi haastateltavista kuvaili, että paperinen säilytys on kenties varmempaa kuin säh-

köinen. Vaikka sähköinen arkistointitapa on haastateltavien mukaan yksimielisesti 

”tervetullut muutos” ja ”nykypäivää” kohdistuu muutosprosessiin pelko tiedon luotet-

tavuudesta ja säilyvyydestä.  

 

”Sen täytyisi olla niin luotettava se järjestelmä, että tietoja ei voi hävitä” (Nainen, 65, 

sosionomi, palvelupäälikkö) 

 

Myös siirtymävaiheeseen ja asiakirjojen konvertointiin liittyvä suuri työmäärä nousi 

esille yhtenä huomiona. Vaikka sähköiseen prosessiin siirtyminen koetaan jokaisen 

haastateltavan kesken askeleena oikeaan suuntaan, liittyy muutokseen hieman epävar-

muutta ja huolenaiheita. Uuden arkistointitavan tulisi olla yhtä luotettava kuin mil-

laiseksi paperinen arkistointitapa koettiin.  

8.3 Organisaation tarpeet ja toiveet 

Toisena teemana toimivat sähköiseen arkistointimenetelmään kohdistuvat tarpeet ja 

toiveet. Keskustelua syntyi siitä, millaiseksi sähköinen säilytys koetaan ja mitä hyötyjä 

organisaatio sillä voisi saavuttaa.  

 

Haastateltavat kokevat yksimielisesti sähköisen arkistoinnin olevan vaivattomampaa. 

Sen uskotaan optimoivan henkilöstön ajankäyttöä, kun tiedonhakua arkistosta voidaan 

tehdä suoraan työpisteeltä käsin, eikä arkistotiloihin tarvitse siirtyä erikseen ja etsiä 

tiettyjä asiakirjakokonaisuuksia käsin. Näin toimistosihteerit ovat myös työpisteellään 

enemmän läsnä asiakkaita varten. Sähköisen arkistointitavan koetaan lisäksi säästävän 

organisaatiolta rahaa, kun fyysisen arkistoinnin tuotteisiin tai arkistotilojen rakentami-

seen sekä ylläpitoon ei kulu yhtä paljon resursseja.  

 

Sähköisen arkistointijärjestelmän tulisi ensisijaisesti olla helppokäyttöinen ja luotet-

tava. Muita esille nousseita toivottavia ominaisuuksia olivat tiedon vaivaton saatavuus 

ja arkistoitujen tietojen automaattinen varmuuskopiointi. Varmuuskopioinnin koettiin 

lisäävän järjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta. Järjestelmän pitäisi olla myös re-

sistentti ihmisten mahdollisesti tekemille virheille.  
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” Jos satunnainen kävijä kävisi siellä (järjestelmässä) niin hänen ei pitäisi pystyä hä-

vittämään vahingossa mitään” (Nainen, 65, sosionomi, palvelupäälikkö)  

  

Tietoturva nousi haastattelujen aikana esille monesti, ja haastateltavista yksi (Nainen, 

45) kuvaili sen olevan ”äärettömän tärkeää. Tietoturva- ja suoja tulisikin ottaa huomi-

oon sähköiseen arkistointitapaan siirtyessä ja järjestelmävalintoja tehdessä.  

 

Ulkoisilta toimijoilta ostettavista palveluista puhuttaessa tuli esille huomio siitä, että 

kaikki ratkaisut eivät ole turvallisia tai päteviä organisaation toimiala huomioon ot-

taen. Koska toimeksiantaja on osa isompaa terveydenhuollon kokonaisuutta, ei se voi 

tehdä itsenäisesti ratkaisuja arkistointipalvelujen hankintaan liittyen. Kaikki suuret 

harkinnat tulee aina hyväksyttää korkeimmilla tahoilla, ja tämä tulee ottaa huomioon 

sähköiseen arkistointiin siirtyessä.  

 

Tiivistettynä sähköisen arkistoinnin koettiin tarjoavan organisaatiolla monia etuja. 

Sähköisen järjestelmän käytöllä voitaisiin saavuttaa parempaa ajanhallintaa, turvalli-

suutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Myös kulujen ja tilan säästö nousi keskustelussa use-

asti esille. Suurta määrää asiakirjoja on helpompaa säilyttää sähköisesti, ja näin orga-

nisaatio säilyttää uusiin tiloihin muuttaessaan resursseja, joita paperiseen arkistointiin 

kuluisi. Näihin lukeutuvat arkistotilojen rakennus, siivous sekä ylläpitokulut. 

 

Sähköisen säilytystavan ajateltiin myös vähentävät tiettyjä tiedon säilyvyyteen ja tur-

vallisuuteen liittyviä riskejä. Sähköisesti säilötyt asiakirjat ovat varmemmin turvassa 

erilaisilta vaaroilta ja luonnonkatastrofeilta, kuten tulipaloilta tai tulvilta. Toisaalta 

huoli tietojen vuotamisesta ulkoisille tahoille nousi keskustelussa lyhyesti esille.  

 

Näiden huomioiden lisäksi sähköisen arkistoinnin koetaan olevan ekologisempi vaih-

toehto paperiselle säilytykselle, kun asiakirjoja ei tulostaa tai säilyttää paperisina ver-

sioina.  

 

”Jos saisi suoraan säilöttyä asiakirjan arkistoon ja sen mitä tarvitsee, voisi nähdä 

koneelta, ei tarvitsisi tulostaa” (Nainen, 24, tradenomi, toimistosihteeri) 
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Sähköinen arkistointi säästäisi siis sekä kohdeorganisaation että ympäristön resursseja.  

8.4 Asiakirjakokonaisuuksien konvertointi 

Kolmannen ja viimeisen teeman kohdalla keskustelu siirtyi asiakirjojen konvertointiin. 

Haastateltavat vastasivat kysymyksiin siitä, mitkä asiakirjakokonaisuudet koetaan tär-

keiksi siirtää sähköiseen muotoon ja miten niitä voitaisiin säilyttää konvertoinnin jäl-

keen. Keskustelua heräsi myös paperisten asiakirjojen mahdollisesta historiallisesta 

arvonmäärityksestä.  

 

Heti konvertointiteemaa aloitettaessa kävi nopeasti ilmi, että konvertoitavia asiakirjoja 

olisivat kaikki päätearkiston asiakirjakokonaisuudet. Keskustelu siitä, tulisiko joitain 

asiakirjoja säilyttää sähköisen lisäksi yhä paperiversioina, oli jakaantunut jokseenkin 

kahtia. Arkistoituja asiakirjoja on huomattavan suuri määrä, pitkältä ajanjaksolta, joten 

joillain asiakirjoista voitaisiin katsoa olevan jonkintasoista historiallista arvoa. Van-

hoista asiakirjoista voitaisiin esimerkiksi selvittää elämäntapojen muutoksia aikojen 

saatossa tai etsiä paikkakuntatietoutta. Toisaalta kaikkien asiakirjojen arkistointi vain 

yhteen, helpommin hallittavaan järjestelmään koetaan selkeämmäksi ja taloudellisem-

maksi ratkaisuksi.  

 

Keskustelun edetessä haastateltavat saavuttivat konsensuksen paperisesta säilytyk-

sestä. Asiakirjojen ei voitu katsoa olevan historiallisesti niin arvokkaita, että niitä ei 

voisi hävittää paperiversioina. Tieto säilyy joka tapauksessa sähköisessä muodossa ja 

on helpommin saatavilla. Konvertoitaviksi asiakirjoiksi valikoituivat siis kaikki ne 

päätearkiston asiakirjat, jotka kuntonsa puolesta ovat tallennettavissa sähköiseen muo-

toon. Kun asiakirjojen konvertointi on suoritettu, voidaan henkilöstön mukaan paperi-

set asiakirjat tuhota tietoturvallisesti. Näin organisaatio säästää myös tilaa muuttaes-

saan väistötiloihin lähitulevaisuudessa. 
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9 AINEISTON ANALYSOINTIMENETELMÄT 

9.1 Validiteetti ja reliabiliteetti käsitteinä 

Validiteetilla ja reliabiliteetilla havainnollistetaan tutkimusprosessin ja tutkimusten tu-

losten luotettavuutta. Validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttavat monet tutkimuspro-

sessin tekijät, kuten se, miten tutkimuskysymys on muotoiltu, mitä lähteitä hyödynne-

tään ja miten eri lähteistä saatua tietoa analysoidaan. (Roberts & Priest 2006, 41-46.) 

 

Reliabiliteetilla kuvataan tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Erittäin reliaa-

belin tutkimuksen mittausmenetelmät saavuttavat samankaltaisia tuloksia erilaisissa-

kin tilanteissa, eli tutkimustulokset ovat toistettavissa. Reliabiliteetin käsitettä käyte-

tään usein kvantitatiivisien tutkimuksen arvioinnissa, koska määrälliset tutkimukset 

hyödyntävät useasti mittareita, joiden toiminnan tulee olla reliaabelia. Tutkimustulos-

ten reliaabeliutta voidaan mitata vertaamalla syntyneitä tuloksia muiden tutkijoiden 

vastaaviin tuloksiin. (Kyvyt www-sivut, n.d.). 

 

Validiteetille annetaan paljon painoarvoa laadullisissa tutkimuksissa. Se kuvailee tut-

kimuksen pätevyyttä. Validiteetilla voidaan mitata sitä, onko tutkimus saavuttanut 

niitä tuloksia tai vaikutuksia, joita sen avulla on pyritty selvittämään. Jos tutkimuksen 

tavoitteena on esimerkiksi ollut asiakastyytyväisyyden mittaaminen, tietyt tutkimus-

menetelmät ovat tähän pätevämpiä kuin toiset. Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineistot 

tulisi aina valita harkiten tutkimuksen validius ja reliaabelius mielessä pitäen. Tutki-

mus on luotettava, kun sen tekoprosessia on kuvailtu riittävän läpinäkyvästi ja tutki-

musmenetelmät on valittu perustellusti. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185-187; Roberts 

& Priest 2006, 41.) 

 

9.2 Haastattelumenetelmän luotettavuus  

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tiedonkeruu tapahtui teemahaastattelun keinoin. 

Kaikkia haastateltavia informoitiin haastattelun sisällöstä ja teemoista noin viikko en-

nen haastattelun ajankohtaa. Informoimalla haastateltavia henkilöitä haastattelun 
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yleispiirteisestä rakenteesta varmistettiin se, että haastateltavat voivat tulla tilanteeseen 

valmistautuneina ja rentoutuneina. Teemahaastattelun runko oli etukäteen laadittu, ja 

haastattelun tukena oli useita apukysymyksiä, joiden avulla keskustelua saatiin vietyä 

eteenpäin teemojen mukaisesti.  

 

Koska sähköinen arkistointi ja sen toteuttaminen on ilmiö, jonka kokemus vaihtelee 

aina toimiala- toimisto- ja henkilökohtaisesti, eivät haastattelujen tulokset ole reliaa-

belisti toistettavista. Riippuen haastattelujen kohteesta, saatujen tuloksien voidaan 

olettaa muuttuvan merkittävästi. Vaikka tulokset eivät ole toistettavia, voidaan haas-

tattelumenetelmää kuvailla tässä laadullisessa tutkimuksessa luotettavaksi tiedonke-

ruumenetelmäksi, sillä sen prosessi ja rakenne oli tarkasti kuvailtu ja selvitetty haas-

tattelun kohteille.  

 

Tutkimusta voidaan kuvailla myös validiteetiltaan hyväksi, sillä teemahaastattelun 

avulla saatiin kerättyä sellaisia tietoja, joita tutkimuksen teossa tarvittiin. Haastatelta-

vilta saatiin kerättyä moniäänistä tietoa haastattelun teemojen rakenteen mukaisesti. 

Valmiiksi laadittu, mutta silti avoimen keskustelun salliva teemaahaastattelun rakenne 

edisti syväluotaavan tiedon saantia. Haastattelukysymykset esitettiin mahdollisimman 

objektiivisesti, jotta haastattelijan omat mielipiteet tai asenteet eivät vaikuttaisi saatui-

hin vastauksiin.  

Kokonaisuutena tutkimusta voidaan kuvailla luotettavaksi. Valitut tutkimusmenetel-

mät ja aineistot tarjosivat tutkijalle oleellista tietoa. Vaikka haastatteluja suoritettiin 

niin sanotusti pieni määrä (4), sen ei voida katsoa oleellisesti heikentävän tutkimuksen 

luotettavuutta. Haastattelujen tarkoituksena ei ollut kerätä määrällistä, toistettavaa tie-

toa, vaan menetelmän tavoitteena oli saada syventyvää tietoa toimeksiantajan hyö-

dyksi. Tässä tavoitteessaan tutkimus onnistui hyvin. Yhtenä tutkimuksen luotetta-

vuutta heikentävänä tekijänä on tutkijan harjaantumattomuus haastattelujen suoritta-

jana. Kokematon haastattelija ei välttämättä osaa ylläpitää keskustelua tai syventää sitä 

ammattimaisesti, tai hän ei osaa tulkita joitain sanattomia vihjeitä, joista olisi haastat-

telun tulkinnassa hyötyä. Tutkimuksen tekijän kokemattomuutta pyrittiin paikkaa-

maan huolellisesti laaditulla haastattelurakenteella ja haastattelukysymysten harjoitte-

lulla.  
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9.3 Haastattelutulosten analysointi 

Haastatteluista saatua äänitettyä materiaalia voidaan litteroida eli muuntaa tekstimuo-

toiseksi eri tavoin. Usein litterointi on yksi ensimmäisistä toimista, joita tutkija tekee 

haastattelujen analysointiprosessissa. Litterointi mahdollistaa aineiston syvemmän 

analyysin, kun ääni- ja kuva-aineisto on muunnettu luettavaan ja ymmärrettävään teks-

timuotoon. (Kananen 2015, 60.)  

 

Litteroinnin tarkkuustason valinta suoritetaan tutkimuksen tarpeista ja tilanteesta riip-

puen. Litterointitavan valintaan vaikuttavat erityisesti tutkimuskysymys ja esimerkiksi 

tutkijan asettamat tavoitteet. Tutkimuskysymyksen mukaan voidaan kiinnittää huo-

miota esimerkiksi vain puheen asiasisältöön tai myös puheen muihin piirteisiin, kuten 

huokauksiin, taukoihin tai kehon liikkeisiin. Litterointi ei ole vain äänisisällön mekaa-

nista muuntamista tekstiksi, vaan se on jo osa laajempaa analysointiprosessia. Litte-

roinnin aikana tutkija muodostaa ensimmäiset tulkintansa haastattelujen sisällöstä. 

(Ruusuvuori & Nikander 2017, 367-368.) 

 

Litterointia voidaan suorittaa eri tarkkuustasoin. Yleisimmin käytössä olevat litteroin-

timenetelmät ovat peruslitterointi, yleiskielinen litterointi, eksakti litterointi ja refe-

roiva litterointi. Peruslitteroinnissa puhe muokataan tekstiksi niin, että puhekielen piir-

teet säilyvät. Peruslitterointia käytetään, kun halutaan keskittyä puheen asiasisältöön, 

ja se onkin yleisessä käytössä teema- ja yksilöhaastattelujen purussa. Yleiskielinen lit-

terointi ei sisällytä tekstiin puhekielen muotoja tai murteita, vaan teksti litteroidaan 

yleiskieliseksi. Tällainen litterointitapa soveltuu esimerkiksi kokouksien tai muiden 

virallisten tapaamisien puhesisällön litterointiin. Eksaktia litterointia käytetään, kun 

tutkimukseen on tärkeää sisällyttää puheen asiasisällön lisäksi puhujien välisen vuo-

rovaikutuksen piirteet ja ilmaisutavat. Silloin litteroija sisällyttää tekstiin tarkasti kai-

ken, eli litteroi puheen sellaisenaan. Referoiva litterointi ei taas ole tarkka litterointi-

tapa. Siinä litteroija muokkaa puheen tekstiksi vain pääpiirteittäin, jolloin syvän ana-

lyysin suorittaminen on mahdotonta. (Mettovaara 2016.) 

 

Litteroinnin jälkeen teemahaastattelun sisältöä voidaan analysoida teemoittelun 

avulla. Tutkija järjestää haastattelusta saamansa aineiston järjestykseen teemoittain eri 

apukeinoja käyttäen. Usein teemoittelua suoritettaessa nousee esiin uusia teemoja, 
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joita ei välttämättä ole mainittu teemahaastattelun rakenteessa. Tutkija voi tuoda tee-

moitettua sisältöä harkitusti esiin esittämällä sitaatteja aineistostaan. Sitaatit tulee va-

lita niin, että niillä on tarkoitus ja tarve.  

 

Teemoittamisen apuna voidaan käyttää myös aineiston koodausta. Koodaus on teksti-

muotoisen aineiston tarkempaa purkamista ymmärrettäviin kokonaisuuksiin. Koo-

dauksessa tutkija voi esimerkiksi valikoida aineistostaan sanoja, lauseita tai pidempiä 

tekstikokonaisuuksia, joita merkitään eli koodataan eri tavoin. Aineistoa voidaan koo-

data käsin tai tietoteknisin menetelmin esimerkiksi alleviivauksilla, värikoodeilla, li-

havoinneilla tai tekstin numeroinneilla. Koodaus auttaa tutkijaa jäsentelemään tutkit-

tavaa aineistoa tarkemmin ja selkeämmin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Tässä tutkimuksessa litteroinnin tarkkuustasoksi valikoitui yleiskielinen litterointi, 

koska tutkimuskysymyksen pohjalta litteroinnin avulla on tärkeää selvittää puheen 

asiasisältöä. Yleiskielisellä litteroinnilla vähennetään murteen ja toistuvien täytesano-

jen häiritsemistä analyysin teossa. Haastattelujen tuloksien esittely tutkimuksessa on 

myös johdonmukaisempaa ja selkeää, kun litterointi on yleiskielistä. Haastattelut ää-

nitettiin ja niiden litterointityö aloitettiin välittömästi. Haastattelutulosten analyysi 

aloitettiin heti litterointivaiheessa, kun tehtiin muistiinpanoja ja huomioita aineiston 

sisällöstä. Litteroinnin jälkeen haastatteluista saatua aineistoa analysoitiin tarkemmin 

teemoittelun ja koodaamisen keinoin. Teemoittelun pohjana toimivat ennalta asetetut 

haastatteluteemat eli arkistointiprosessin nykytila, sähköiseen järjestelmään kohdistu-

vat toiveet ja tarpeet sekä asiakirjojen konvertointi. Teemoittelu soveltuu analysointi-

menetelmäksi erinomaisesti, sillä haastattelu oli teemoihin pohjautuvaa. Teemoitte-

lulla pyritään jäsentelemään ja havainnoimaan litteroitua tekstiä analyyttisesti.  

 

Koodausta suoritettiin teemoittelun jälkeen, jotta aineiston tulkinta ja ryhmittely ko-

konaisuuksiin olisi tarkempaa. Koodausta suoritettiin tietoteknisin menetelmin erotte-

lemalla tekstiä värien, lihavoinnin ja kursivoinnin avulla pienempiin kokonaisuuksiin. 

Koodausyksikköinä toimivat pääasiassa yksittäiset lauseet, tekstirivit ja kappaleet. 

Koodausmenetelmän tarkoituksena oli selkeyttää tutkijalle aineiston laajaa sisältöä ja 

näin tehdä analyysistä luotettavampaa.  
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10 TOIMINTASUOSITUKSET 

10.1 Nykyisen prosessin kartoitus 

Haastattelujen aikana kävi ilmi, että organisaation henkilöstö kokee nykyisen paperi-

sen arkistointiprosessin olevan puutteellinen. Paperisia asiakirjoja on mittava määrä, 

ja niiden seulonta voi olla hidasta työtä. Sähköiseen järjestelmään siirtymiseen liittyy 

muutamia huolenaiheita, kuten siirtymään kuluva työaika ja tiedon säilymisen epävar-

muus.  

 

Koska sähköiseen järjestelmään siirtyminen on aikaa vievä prosessi, johon kuuluu mo-

nia vaiheita, on tärkeää, että organisaatio luo itse vakaan pohjan muutokselle. Organi-

saatio voi esimerkiksi aloittaa kartoittamalla nykyisen arkistointiprosessinsa kuntalii-

ton ohjeistuksen mukaan. Arkistointiprosessin kartoitusohje löytyy opinnäytetyön liit-

teistä (Liite 1). Arkistoinnin kartoitus havainnollistaa organisaation nykyistä menette-

lytapaa ja antaa selkeämpää kuvaa organisaation valmiuksista toteuttaa sähköistä ar-

kistointia. Kaikki kartoitusvaiheita ei välttämättä ole pakollista käydä läpi, mutta oh-

jeen seuraaminen voi auttaa organisaatiota käymään prosessiaan läpi ja selvittämään 

asiakirjakokonaisuuksien nykytilaa. Ohjeistus auttaa organisaatiota esimerkiksi var-

mistamaan arkistotoimen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden. On tärkeää, että paperinen 

arkistointiprosessi on selkeästi ohjeistettu ja kuvailtu arkistonmuodostussuunnitel-

missa, sillä selkeät aiemmat käytännöt voivat toimia edellytyksenä sähköisen proses-

sin toimivuudelle.  

 

Ohjeistusten ajantasaisuuden lisäksi voi olla hyödyllistä ennalta arvioida paperisten 

asiakirjakokonaisuuksien määrää ja laatua. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan asiakir-

jojen määrää voidaan arvioida esimerkiksi hyllymetreinä. Lisäksi tulee erotella jo seu-

lottujen ja seulomattomien asiakirjojen määrät. Jo seulottujen asiakirjojen konvertoin-

tiin voidaan siirtyä nopeammin, kun taas seulomatta jätettyihin asiakirjoihin kuluu 

enemmän työtunteja. Paperisten asiakirjojen kunto vaikuttaa myös niiden konvertoin-

tiin. Organisaation henkilöstö toi haastatteluissa ilmi, että koko päätearkiston asiakirjat 

tulisi siirtää sähköiseen muotoon. Siten on hyvä ottaa huomioon, että päätearkiston 
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asiakirjojen kunto voi vaihdella. Päätearkistossa on säilötty asiakirjoja vuosikymmen-

ten ajan, joten niistä voi löytyä vaurioita, jotka estävät niiden konvertoinnin sähköiseen 

muotoon. Asiakirjan tulisi olla aina selkeästi luettavissa sen sähköisessäkin muodossa. 

Asiakirjojen määrän ja laadun kartoitus voi antaa organisaatiolle arvion konvertointi-

työhön kuluvasta ajasta.  

10.2 Asiakirjojen konvertoinnista ja säilytyksestä 

Kun nykyisen arkistointiprosessin kulkua on tutkittu organisaation tarpeiden mukaan 

ja asiakirjojen määrää ja kuntoa tutkittu, voidaan tarkastella erilaisia konvertointi- ja 

tiedonsäilytysmenetelmiä. Asiakirjoja voidaan muokata sähköiseen muotoon yksin-

kertaisesti skannaamalla ne ja tallentamalla skannatut tiedostot valituissa tiedostomuo-

doissa valittuun järjestelmään. Skannausta voidaan suorittaa esimerkiksi kevyellä kan-

nettavalla skannerilla, suurempikokoisella pöytäskannerilla tai monitoimitulostimen 

skannausominaisuutta hyödyntäen. Useilla monitoimitulostimilla voi nykyään skan-

nata useita sivuja samanaikaisesti, mikä nopeuttaa konvertointiprosessia. (Mah 2013, 

59-62.) 

 

Tärkeää on, että skannatut tiedot pysyvät järjestyksessä, jotta niiden lopullinen arkis-

tointi sähköiseen muotoon on järjestelmällistä ja luotettavaa. Sisällyttämällä skannat-

tuihin asiakirjakokonaisuuksiin tarpeeksi metatietoja, kuten päivämääriä, nimitietoja 

tai säilytysaikatietoja, on tieto käytettävämpää ja selkeämmin lajiteltua. 

 

Koska konvertointiprosessi on asiakirjojen suuren määrän takia pitkä, voi organisaatio 

harkita, haluaako se hyödyntää ulkoista työvoimaa konvertointiprosessin edistä-

miseksi. Organisaation jäsenten omien työtehtävien ohella paperisten asiakirjojen kon-

vertointi olisi todennäköisesti hidasta ja vaivailloista, mutta säästäisi uuden henkilös-

tön rekrytointi- ja palkkauskuluissa. Paperisten asiakirjojen skannauksessa on doku-

menttien laadun ja määrän lisäksi myös hyvä ottaa huomioon se, etteivät asiakirjat 

sisällä niittejä tai klemmareita. Skannausvälineet ovat usein herkkiä metallisesineille, 

ja ne voivat heikentää skannaustuloksen laatua. Skannauksen jälkeen asiakirjojen laatu 

on hyvä tarkistaa aina ennen paperisen asiakirjan hävitystä. (Krekelä, T 2017.) 
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Useat eri yritykset, kuten kappaleessa 5.1.2 mainitut M-Files, Posti ja Rondo tarjoavat 

yrityksille erilaisia sähköisen arkistoinnin palveluita. Osa palveluntarjoajista suorittaa 

vain sähköisten asiakirjojen hallintaa, kuten sähköisen arkiston ylläpitoa ja automaat-

tista asiakirjojen poistoa, mutta jotkin palvelut, kuten Posti, tarjoavat asiakkailleen 

myös konvertointipalveluja. (CGI www-sivut n.d.; M-Files www-sivut n.d.; Posti 

www-sivut n.d.). 

 

Koska uuden järjestelmän tai palvelun ostoon liittyy aina kuluja, on organisaatiolle 

hyödyllistä tehdä tarkkaa vertailua eri palveluntarjoajien tai muiden vaihtoehtojen vä-

lillä asiakirjojen konvertointia harkitessaan. Tiivistetysti mahdollisia vaihtoehtoja ovat 

asiakirjojen skannaus itsenäisesti oman henkilöstön työpanoksella, uuden työntekijän 

palkkaaminen tehtävään tai ulkoisen yrityspalvelun ostaminen. Oman henkilöstön työ-

panos säästäisi organisaatiolta rekrytointiin ja palkkaukseen liittyviä resursseja, mutta 

veisi todennäköisesti paljon henkilöstön omaa aikaa varsinaisilta työtehtäviltä. Ulkoi-

sen työntekijän tai palvelun osto taas aiheuttaa kuluja, mutta nopeuttaisi konvertointi-

prosessin kulumista.  

 

Kun asiakirjojen konvertointi on ajankohtaista, on organisaation hyvä harkita uuden 

sähköisen arkistointitavan tiedostomuotoja ja tallennustapaa. Kohdeorganisaatiolle 

erittäin relevantti SÄHKE2- sertifikaatti antaa kattavia ohjeita siitä, miten sähköistä 

arkistointia voidaan toteuttaa lain ja yleisten käytäntöjen puitteissa. SÄHKE2 luo niin 

sanotusti raamit sähköiselle säilyttämiselle, ja ottaa huomioon tiedon löydettävyyden 

ja luotettavuuden piirteet. Se on laadittu julkis- ja kunnallishallinnan erityispiirteet 

huomioon ottaen. SÄHKE2 perustuu pitkälti kappaleessa 5.3.1 mainittuun OAIS-

viitemalliin.  

 

SÄHKE2 ei suinkaan ole ainoa hyödyllinen standardi, mutta koska se perustuu laajalti 

hyväksyttyyn ja käytettyyn OAIS-viitemalliin ja sen laatimiskieli on suomi, ovat sen 

tiedot kohdeorganisaatiolle helpommin ymmärrettävissä ja saatavilla. Standardisoitu-

jen tiedonsäilytystapojen ja tiedostomuotojen käyttö on suositeltavaa, kun halutaan 

varmistaa tärkeän tiedon eheys ja luotettavuus. Monet palveluntarjoajat ovat tuoneet 

markkinoille SÄHKE2 sertifikaatin mukaisia sähköisiä tiedonsäilytysmenetelmiä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi aiemmin kappaleessa 5.1.2 lyhyesti mainittu Tiera ja M-

Files. Erityisesti Tiera-ohjelman voisi ajatella sopivan kohdeorganisaation tarpeisiin, 
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sillä se on luotu erityisesti kunta- ja maakuntaorganisaatioiden käyttöön. Sertifioidun 

palvelun käyttö takaa sen, että tarvittavaa tietoa säilötään metatietoineen järjestelmäl-

lisesti. Ulkoisen palvelun oston voidaan katsoa olevan suositeltavaa, sillä tiedon säi-

lyttäminen sertifioiduilla tavoilla tarjoaa yhtenäisen ja turvallisen tavan hallinnoida 

tietoa. Lisäksi ulkoisen palvelun osto vastaisi kohdeorganisaation tarpeisiin löytää vai-

vaton ja helppokäyttöinen tapa suorittaa arkistointia. Päätös ulkoisen palvelun ostosta 

voi kuitenkin olla haasteellinen, koska se vaatii harkintaa ja päätöksiä ylemmiltä ta-

hoilta. Kohdeorganisaatio voi myös itse luoda asiakirjahallinnan järjestelmän omiin 

arkistointitarkoituksiinsa ja hakea sille sertifiointia, mutta se on pitkä prosessi eikä 

vastaa organisaation nykyhetken tarpeisiin, kun asiakirjojen konvertointiin kuluva työ-

aika on jo yksi huolenaiheista. (Kuntaliiton www-sivut 2020., M-Files www-sivut n.d, 

Tiera www-sivut n.d.) 

 

10.3 Pilvipalvelujen rooli pitkäaikaissäilytyksessä 

Pilvipalvelujen käyttöä sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä on pohdittu tässä työssä 

hieman, kuitenkaan ilman tyhjentäviä vastauksia. Näkemykset pilvipalveluiden käy-

töstä sähköisessä pitkäaikaissäilytyksessä ovat osin ristiriitaisia. Valtionvarainminis-

teriön julkaisun mukaan pilvipalvelun hankinnassa on tärkeää ottaa huomioon tehtyjen 

sopimusten sisältöön ja palvelun jatkuvuuteen. Pilvessä saa myös säilöä salaista tietoa, 

kun tietosuoja- ja turva otetaan asianmukaisesti huomioon ja se on salattu kaikilta, 

joilla ei ole tietoon oikeuksia. Pilvipalvelujen hyötyjä, kuten tiedonhallinnan jousta-

vuutta ja skaalautumista painotetaan, mutta sen riskeiksi mainitaan tietoturvan- ja suo-

jan hallinnan puute.  Esimerkiksi Ylen näkemyksen mukaan pilvipalvelun käyttöä ei 

voida suositella, jos käyttäjä haluaa kontrolloida dataansa tarkasti ja olla varma sen 

sijainnista. (Solla 2017, Valtionvarainministeriö 2018, 15-20.) 

 

Työn tekijän näkökulmasta pilvipalvelun käyttö voi olla suositeltavaa, jos sopimuseh-

dot ja palvelun jatkuvuus on tarkasti määritelty ja organisaatio on niistä tietoinen. Ser-

tifioitu palveluntarjoaja, joka kykenee suojaamaan pilvessä säilöttävän datan asianmu-
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kaisesti, voi tarjota organisaatiolle sen tarpeiden ja toiveiden mukaisia sähköisen ar-

kistoinnin etuja, kuten helppokäyttöisen järjestelmän ja yhtenäisen arkistointiproses-

sin.  

 

Tietoturva- ja suoja tulee myös ottaa huomioon sähköiseen järjestelmään siirtyessä. 

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että kaikille arkistoon ”rekisteröidyille” eli 

kaikille, joiden henkilötietoja arkisto sisältää, tulee ilmoittaa, kun tietoja siirretään pa-

perisesta arkistosta sähköiseen järjestelmään. Lisäksi, jos organisaatio päätyy valitse-

maan ulkoisen palveluntarjoajan, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota valitun jär-

jestelmän tietoturvatoimiin. Tietoturva- sivuston mukaan (Tietoturva www-sivut, 

2019) useat pilvipalvelut ovat puutteellisesti suojattuja, joten sertifioidun ja vastuulli-

sen palvelun valinta on varsinkin kohdeorganisaation alalla erityisen tärkeää. Sosiaali- 

ja terveysalan asiakirjat sisältävät runsaasti henkilötietoja ja mahdollisesti arkaluon-

teista materiaalia, joten organisaatiolle on luonnollisesti tärkeää turvata asiakirjojen 

sisältö asianmukaisesti.  

10.4 Lopuksi 

Sähköinen arkistointi ei ole toteutuessaankaan valmis prosessi, vaan se vaatii kohde-

organisaatiolta jatkuvaa kykyä sopeutua erilaisiin haasteisiin tiedonhallinnan saralla. 

Muun muassa asiakirjojen säilytysajat voivat muuttua tulevaisuudessa ja asettaa orga-

nisaatiolle uusia vaatimuksia tiedon säilytyksen suhteen On suositeltavaa löytää erilai-

sia keinoja muokata koko organisaation toimintakulttuuria sähköiseen suuntaan, jotta 

sähköinen arkistointi olisi yhä sujuvampaa ja nopeampaa henkilöstölle. Esimerkiksi 

sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto ja vain sähköisten asiakirjojen vastaanotto hel-

pottaisi arkistointiprosessia ja muuntaisi toimintaa yleisesti sähköisemmäksi. Jos asia-

kirjoja ei oteta enää vastaan paperiversioina, niitä ei tarvitse erikseen konvertoida säh-

köiseen muotoon ja arkistoida. Kaikkea toimintaa on mahdotonta sähköistää välittö-

mästi mutta pienten askelten ottaminen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen haltuun-

otto voi edistää organisaation toimintaa ja pitää sen mukana digiajan kehityksessä.  
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11 POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa aineistoa teoriaosuuden kirjoittamiseen kerättiin kohdeorganisaa-

tiolta opinnäytetyön oman kokemuspohjan eli osallistumisen nojalla. Lisäksi tutki-

muksen aikana aineistona toimivat organisaation omat ohjeistukset, arkistonmuodos-

tussuunnitelmat ja muut dokumentit arkistoinnin toteuttamisesta. Dataa on koottu säh-

köpostitse henkilökohtaisten tiedonantojen välityksellä.   

 

Lisäksi teoriaosuudessa tutustuttiin laajasti alan kirjallisuuteen sähköisestä asiakirja-

hallinasta ja arkistoinnista. Merkittävinä lähteinä toimivat alaan liittyvät lait ja asetuk-

set etenkin tietosuojan ja pitkäaikaissäilytyksen saralla. Euroopan tietosuojalait, arkis-

tolaki, tiedonhallintalaki ja arkistolaitoksen määräykset ovat kaikki toimineet osoittau-

tuneet arvokkaiksi lähteiksi työn teossa. Tutkimuksen eri lähdemateriaaleilla ja empii-

risen osuuden haastattelulla saatiin luotua koherentti kokonaisuus sähköisen arkistoin-

nin piirteistä ja vastattiin alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen ai-

kana saatiin vastattua keskeisiin tutkimuskysymyksiin esimerkiksi siitä, miten säh-

köistä arkistointia voidaan toteuttaa ja millaisia hyötyjä ja haasteita siihen liittyy. Säh-

köisen arkistoinnin toteuttamiseen liittyen löydettiin erilaisia tallennus ja tiedostomuo-

toja. Sähköisen arkistoinnin hyötyinä havaittiin olevan asiakirjahallinnan nopeus ja 

kulunsäästöt, kun taas haasteina nähtiin asiakirjojen muuntamisen hitaus ja sähköisten 

järjestelmien nopea vanheneminen. Myös empiirisiin tutkimuskysymyksiin löydettiin 

hyviä vastauksia haastattelun ja kohdeorganisaation kirjallisten materiaalien avulla.  

Organisaation nykyistä arkistointiprosessia saatiin kartoitettua ja se esitettiin myös vi-

suaalisesti prosessikaavion avulla. Haastattelun avulla saatiin arvokasta informaatiota 

organisaation toiveista ja tarpeista sähköiseen arkistointiin liittyen.  

 

Tutkimuksesta on hyötyä sen toimeksiantajalle koottujen toimintasuositusten muo-

dossa. Organisaatio saa uutta näkökulmaa sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksista, 

haasteista ja toteutustavoista. Toimintasuositusten pohjalta organisaatio voi lähteä 

muodostamaan sähköiseen arkistointiin siirtymistä oman harkintansa varassa.  

 

Haastattelussa saatiin kerättyä moniäänisiä mielipiteitä kohdeorganisaation henkilös-

töltä. Haastatteluvastauksia analysoimalla saatiin vastattua tutkimuksen viitekehyk-

sessä asetettuihin kysymyksiin ja luotua osin pohjaa toimintasuosituksille. 
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Yhdeksi tutkimuksen ongelmalliseksi piirteeksi muodostui fyysisten kirjallisuusläh-

teiden puute koronaepidemian rajoitusten takia. Internetlähteitä käytettiin runsaasti, 

kun kirjastot olivat suljettuina. Kaikkea kirjallista lähdemateriaalia ei ollut saatavilla 

e-kirjoina, mutta tutkimuksessa pyrittiin löytämään luotettavia ja ajankohtaisia inter-

net-lähteitä tämän puutteen paikkaamiseksi.  

 

Tutkimus on rajattu tarkasti vain toimintasuositusten antamiseen, eikä se siten pyri 

rakentamaan organisaatiolle täysimittaista ohjekirjaa sähköiseen arkistointiin siirtymi-

sen vaiheista. Tämän vuoksi jatkotutkimukselle voidaan löytää useita eri aiheita. 

Jatkotutkimuksen tarvetta löytyy esimerkiksi siitä, miten toimeksiantajan toiminta-

kulttuuria ja muita prosesseja voitaisiin muokata sähköiseen suuntaan. Lisäksi mah-

dollisen lisätutkimuksen aiheena voi toimia sähköisen arkistoinnin tarkka toteutusopas 

tai siirtymäprosessin kartoitus.  
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(Botska 2012, 9-10. Kuntaliiton ohje arkistoinnin nykytilan kartoittamiseen.) 



 

     LIITE 2 

 

 

 

Teemahaastattelun runko 

 

 

Taustatiedot: 

 

Haastateltavien iät, koulutustausta, ammatti ja työnkuvat  

 

Teema 1: Arkistointiprosessin nykytilan kokeminen ja muutos 

 

Millaiseksi prosessi koetaan tällä hetkellä, mikä on helppoa ja vaivatonta, mikä han-

kalaa? Miltä muutos kuulostaa? Mitä tunteita tai huolenaiheita se herättää? 

 

Teema 2: Sähköiseen järjestelmään kohdistuvat toiveet ja tarpeet 

 

Mielipiteitä sähköisestä arkistoinnista yleisesti.  

Lähi- ja päätearkistoinnin erot, suuret asiakirjamäärät, mitä ominaisuuksia järjestel-

mässä on pakollista olla, mitä sen käytöllä halutaan saavuttaa, mitä ominaisuuksia jär-

jestelmässä tulisi mielellään olla, esimerkiksi online-ominaisuudet tai Windows-jär-

jestelmään pohjautuminen. 

 

Teema 3: Asiakirjojen konvertointi 

 

Konvertoidaanko kaikki asiakirjat vai vain osa, jos vain osa, miten sähköiseen säily-

tykseen valittavat seulotaan? Konvertoidaanko esimerkiksi lähiarkiston asiakirjat, pää-

tearkiston asiakirjat? 

Halutaanko säilyttää sähköisenä ja lisäksi paperisena vai vain sähköisessä muodossa?  

Vanhojen asiakirjojen konvertoinnin ongelmat. 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään kohdeorganisaation toimeksiannosta sähköiseen 

arkistointijärjestelmään siirtymistä ja annetaan toimintasuosituksia teorian ja em-

pirian pohjalta. Tämän haastattelun tarkoituksena on kartoittaa kohdeorganisaation 

mielipiteitä, toiveita ja tarpeita sähköiseen arkistointiin ja sen järjestelmiin liittyen.  


