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1  JOHDANTO 

Nopeasti kehittyvät tietojen säilytystekniikat tuovat mukanaan uusia säilytysväli-

neitä ja säilytystekniikoita. Oleellista yrityksen toiminnan kannalta on, että sen pää-

töksenteon tukena sillä on käytettävissään oikeat, kattavat ja ajan tasalla olevat tie-

dot. Kun suunnittelee yrityksen sisäisiä tiedostoja ja niihin liittyviä informaatio- ja 

säilytysjärjestelmiä on otettava huomioon edellä mainitut vaatimukset. Tieto, jota 

syntyy ja mitä tarvitaan yrityksen toiminnassa, on dokumentoitava sekä tallennet-

tava numeroiden, tekstin tai sen tallennettavassa muodossa. (Itälä, Latva-Koivisto, 

Roos, Toivonen 2000, 1-5.) 

Tämä opinnäytetyö on laadittu Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden kan-

sainvälisen kaupan opiskelijan toimesta. Opinnäytetyö on laadittu omasta kiinnos-

tuksesta arkistoinnin digitalisointiin. Idea syntyi ammattiharjoittelun ohessa kan-

sainvälisessä yrityksessä kesällä 2019. Tutkimuksesta voivat hyötyä kaikki yrityk-

set, jotka pohtivat siirtymistä tai ovat siirtymässä tilausprosessin digitaaliseen ar-

kistointiin. Yritykset, joiden tilausprosessin arkistointi on tällä hetkellä paperista 

voivat myös hyödyntää tutkimusta mahdollisten toimintatapojen tulevissa muutok-

sissa. Tutkimuksessa haetaan vastausta sille, miksi paperisesta arkistoinnista olisi 

hyödyllistä siirtyä tilausprosessin digitaaliseen arkistointiin.  

Opinnäytetyön aiheena on tutkia kansainvälisen yrityksen tilausprosessin digitaa-

lista arkistointia. Tutkimuksessa tutkitaan tilaustenkäsittelijän näkökulmasta kan-

sainvälisen yrityksen tilausprosessin digitaaliseen arkistointiin siirtymisen hyötyjä 

viennin osalta, sekä verrataan niitä paperiseen arkistointiin. Aihe on tärkeä, sillä 

elämme vahvasti digitaalista aikakautta, jossa teknologia on erittäin kehittynyttä ja 

sen tuomia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti.  

Aiheesta tekee hyödyllisen oletus siitä, että yritys voi säästää monessa suhteessa 

kuten rahassa, resursseissa ja luonnossa. Isot kansainväliset yritykset painottavat ja 

tuovat esille toiminnassaan, sekä mainonnassaan vastuullisuutta ja sitä arvostetaan 

nyky-yhteiskunnassamme. Vastuullisuus ja luonnonvarojen käytön minimointi on 

tätä päivää ja siksi hyvin ajankohtaista. Henkilökohtainen kokemus kansainvälisen 
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yrityksen tilaustenkäsittelijänä paperisessa arkistoinnissa ja sen tuomasta työmää-

rästä sekä kuormittavuudesta tekevät aiheesta mielenkiintoisen. 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymys 

Tieteellistä tutkimusta tehdessä täytyy olla tutkimusongelma, jota ilman tieteellistä 

tutkimusta ei voida tehdä. Tutkimusongelma ohjaa koko tutkimusprosessia ja siksi 

on tärkeää rajata ja määritellä tutkimusongelma. Koko opinnäytetyön tavoitteet 

sekä tarkoitus kiteytyvät tutkimusongelman määrittelyssä. (Kananen 2017, 56-57.) 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys on: Miksi kansainvälisen yrityksen tulisi siirtyä 

digitaaliseen arkistointiin viennin tilausprosessissa? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilausprosessin digitaalisen arkistoinnin hyö-

tyjä kansainvälisille yrityksille. Tavoitteena on myös saada aikaan eheä opinnäyte-

työ ja vastaus tutkimuskysymykseen. Tutkimuksella pyritään siihen, että yritykset 

saisivat uutta näkökulmaa, sille miksi tilaustenkäsittelijän tilausprosessin digitaali-

seen arkistointiin olisi hyödyllistä siirtyä paperisen arkistoinnin sijasta. Opinnäyte-

työ tehdään, sillä aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja rakenne 

Tutkimus on rajattu kansainvälisen yrityksen tilausprosessin digitaaliseen arkis-

tointiin nimenomaan tilaustenkäsittelijän näkökulmasta viennin osalta. Yrityksissä 

on valtavasti arkistoitavaa materiaalia esimerkiksi taloushallinnon osalta, mutta 

tämä tutkimus keskittyy tilaustenkäsittelijän viennin tilausprosessin arkistoitaviin 

materiaaleihin. Tutkimuksessa keskitytään tilausprosessin arkistointiin sekä vertail-

laan paperisen ja digitaalisen arkistoinnin etuja ja haittoja.  

Opinnäytetyö koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa käsitel-

lään johdanto, jossa kerrotaan tämän tutkimuksen aihe, tavoite, tarkoitus, tutkimus-

kysymys, tutkimuksen rajaus ja rakenne. Johdantoa seuraa teoriaosuus, joka puo-

lestaan koostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäinen teorian pääluvussa määritellään 

kansainvälinen yritys ja sen tilausprosessi. Toisessa luvussa keskitytään arkistoin-

tiin ja hieman siihen liittyvään lainsäädäntöön. Teorian kolmannessa luvussa 



  10 

 

käsitellään siirtymistä digitaaliseen arkistointiin. Lisäksi luvussa esitellään paperi-

sen sekä digitaalisen arkistoinnin haitat ja hyödyt. 

Viides pääluku eli empiirinen osio koostuu teemahaastattelusta, joka on laadittu 

kolmelle haastateltavalle. Haastateltavat ovat kansainvälisen yritysten tilaustenkä-

sittelijöitä, jotka käyttävät tilausprosessin digitaalista arkistointia. Pääluvussa kuusi 

esitellään tutkimuksen toteutus, tutkimuksessa käytetyt haastattelurungot ja tutki-

mustulokset. Viimeinen pääluku sisältää johtopäätökset, pohdinnan ja jatkotutki-

musehdotukset. 
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2 KANSAINVÄLISEN YRITYKSEN VIENNIN TILAUSPRO-

SESSI 

Tässä luvussa kerrotaan kansainvälisen yrityksen tilausprosessista. Luvussa pereh-

dytään viennin tilausprosessiin ja tilaus-toimitusketjuun kansainvälisessä yrityk-

sessä. Lisäksi selvitetään tilausprosessin arkisoitavia materiaaleja viennin osalta. 

2.1 Kansainvälinen yritys 

Tavaran tai palvelun siirtyessä valtiollisen tai muun vastaavan rajan yli puhutaan 

kansainvälisestä kaupasta, jossa toisenlaisiin olosuhteisiin on sopeuduttava. Koti-

maan kauppa ja kansainvälinen kauppa eroaa toisistaan siten, että toimittaja ja asia-

kas toimivat ympäristössä, jossa on erilaiset tavat toimia, erilainen kulttuuri ja toi-

senlaiset arvot, sekä erilainen kysynnän ja tarjonnan tilanne. Kansainvälinen 

kauppa on huomattavan muutosprosessin kohteena edelleen, vaikka on kehittynyt 

viimeisen 100:n vuoden aikana valtavasti. Kehityksen taustalla on muun muassa 

seuraavia tekijöitä: omavaraistaloudesta on siirrytty palkkatyöhön ja rahatalouteen, 

teknologia on kehittynyt valtavasti, kauppapoliittisia muutoksia sekä muutoksia vä-

estörakenteessa ja kysynnässä. (Pasanen 2005, 15) 

Kansainvälisen kaupan ja kotimaankaupan ero näkyy esimerkiksi toimintatavoissa, 

kulttuurissa ja arvoissa, sekä kysynnän vaihteluissa. Menestyäkseen kansainväli-

sillä markkinoilla edellyttää se riittävää tuntemusta kohdealueesta ja selkeää suun-

nitelmaa. Ulkomaankaupan esteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset määräykset ja 

viranomaisvaatimukset, jotka tulee huomioida kansainvälisessä kaupankäynnissä. 

Vientimuodon valinta on erittäin tärkeä, sillä kansainvälisessä kaupassa on enem-

män riskejä kuin kotimaankaupassa. Arvonlisävero periaatteet, joita sovelletaan 

kansainväliseen tavara-ja palvelukauppaan vaihtelevat eri maissa. Kohdemaan ar-

vonlisälainsäädäntöön on siis syytä tutustua.  (Yrittäjät 2019) 

Kun puhutaan kansainvälisyydestä se ei tarkoita sitä, että eri maissa tulisi käyttäy-

tyä samalla tavalla kuten kotimaassa. Kyse on eri kulttuurien ja maiden tapojen eri-

tyispiirteiden huomioon ottamisesta. Täytyy päättää asioista vastapuolen loukkaan-

tumatta sekä oppia tulkitsemaan heidän eleitään ja sanojaan. Myös erittäin tärkeää 
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oman liiketoiminnan kannalta on pyrkiä tekemään päätökset siten, että vastapuoli 

ei loukkaannu, eikä yrityksen tarvitse valita eettisesti vääriä toimintatapoja. (Aalto, 

Peltomäki, Westermarck 2007, 35)  

2.2 Vientitoiminta 

Vientitoimintaa suunniteltaessa yrityksellä tulee olla selkeä strateginen suunni-

telma kansainvälistä toimintaansa varten. Vientitoiminnan suunnittelu on syytä 

tehdä hyvin ja siinä tarvitaan nykytilanteen selkeää näkemystä sekä visioita tule-

vaisuuden näkymistä. Uudenlaiseen toimintamalliin siirtyessä on otettava myös 

huomioon uudenlaiset riskit. Riskeihin tulee suojautua mahdollisimman hyvin, ku-

ten tiedostamalla ja tunnistamalla vientitoiminnassa esiintyvät riskitekijät ja mah-

dollisuudet. Vientitoimintaa varten tarvitaan hyvät perustelut viennin käynnistämi-

selle, hyvä liikeidea, arvio omasta kilpailukyvystä ulkomaisilla markkinoilla sekä 

on varauduttava vientitoiminnan käynnistämisvaiheessa aiheutuviin kustannuksiin. 

(Selin 2004, 15-18) 

Melinin (2011, 18) mukaan vientitapahtuman vaiheet ovat kiteytetysti seuraavat:  

1. selvitetään yrityksen vientivalmius 

2. luodaan perusta viennille 

3. hankitaan liikeyhteyksiä 

4. tarjousvaihe 

5. tilausvaihe sekä sopimuksen syntyminen 

6. valmistellaan toimitus ja toimitetaan 

7. vaihe, jolloin hoidetaan kuljetus ja maksu 

8. toimituksen jälkiseuranta 

2.3 Tilaus-toimitusketjun kulku ja kustannukset 

Tilaus-toimitusketjun keskeisiin osiin kuuluu erilaiset logistiset toimenpiteet, joita 

ovat tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastoiminen. Kuitenkaan tavarat eivät liiku 

ilman tietovirtoja, kuten tilausten välittämistä, käsittelyä ja niihin liittyvien pääoma-

virtojen suunnittelua ja toteuttamista. Nämä liittyvät olennaisesti tavaravirtoihin, 

joten tilaus-toimitusketju on siis tavaran, tiedon ja pääoman virtausta. Tilaus-
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toimitusketju liittyy monen yrityksen sisällä olevan henkilön työhön ja on ainakin 

puoliksi täysin toimisto- ja hallintotyötä. Tiivistettynä tilaus-toimitusketju on muun 

muassa kaikkea tätä: suunnittelua, myyntiä, hankintaa, taloushallintoa, tilausten kä-

sittelyä ja valvontaa, tavaran käsittelyä ja kuljettamista, tehdastyötä, varastoimista, 

asiakirjojen tuottamista, laskuttamista, ja maksujen suorittamista. Kuviossa 1. on 

havainnollistettu edellä mainittu tilaus-toimitusketju. (Sakki 2009, 21) 

 

 

Kuvio 1. Tilaus-toimitusprosessi kahden yrityksen välillä. (Tilaus-toimitusketjun 
hallinta, Sakki)  

 

Kun tietoja ja tavaroita käsitellään, kuljetetaan ja varastoidaan, syntyy tilaus-toimi-

tusprosessista kustannuksia. Tehokkuus voidaan tiivistää kahdeksi pääkohdaksi. 

Kustannustehokkuus, joka on sisäistä eli vältetään turhaa käsittelyä, pienennetään 

varastoja ja parannetaan jatkuvasti pääoman ja työn tuottavuutta. Toisena on palve-

lutehokkuus, joka on ulkoista eli toimintaa parannetaan jatkuvasti ja asiakkaille tar-

jotaan yhä enemmän palveluita pelkkien tavaroiden sijasta. Edellä mainitut tavoit-

teet ovat koko yrityksen tavoitteita ja edellyttävät hyvin toimivaa yhteistyötä sekä 

yrityksen sisällä että sidosryhmien kanssa. (Sakki 2014, 19) 
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2.4 Tilausprosessin kulku ja määritelmä 

Tilausprosessi on vaiheittain seuraava: Ostaja pyytää tarjouksen myyjältä kyselyn 

avulla, johon myyjä vastaa tarjouksella. Ostajan hyväksyttyä tarjouksen sitä seuraa 

tilaus. Tänä päivänä tilaus on usein niin sanotusti kotiinkutsuna tarvepisteestä, 

mutta toisinaan myyjä voi itse huolehtia tavaroiden riittävyydestä ja siitä mitä tar-

vitaan käyttöpisteessä. Tilaus vastaanotetaan myyvän yrityksen tilaustenkäsittelijän 

toimesta ja kirjataan yrityksen omaan tilausjärjestelmään. Tilausten siirto myyjän 

omaan tilausjärjestelmään vaatii usein valtavasti manuaalista käsittelyä ja on työ-

lästä. Tämä työ on kuitenkin vähitellen jäämässä pois, kun ostaja rekisteröi tilauk-

sensa suoraan myyjän järjestelmään tai ne siirtyvät ilman manuaalisia toimenpiteitä 

suoraan järjestelmästä toiseen. Tätä seuraa tavaroiden lähettäminen eli tietojärjes-

telmä tuottaa tarvittavat lähetysasiakirjat myyjän osalta, jonka jälkeen tavarat paka-

taan ja siirretään kuljetukseen. (Sakki 2009, 42)  

Tilausprosessiin kuuluu myös kuljettaminen, joka tapahtuu, kun tavarat on pakattu. 

Kuljettaminen tulisi suunnitella hyvin ja esimerkiksi yhdistää pienemmät tavaraerät 

suuremmiksi ja harjoittaa yhteistyötä muiden yritysten kanssa sekä tukea paikallisia 

jakelujärjestelmiä. Kuljetuksen jälkeen ostajayritys vastaanottaa tavaran, jossa se 

tarkastetaan, tallennetaan saapumistiedot tietojärjestelmään ja siirretään joko käyt-

töpisteeseen tai varastoon. Kun ostaja on vastaanottanut tuotteen myyvän yrityksen 

tietojärjestelmä tuottaa laskun ja asiakasta laskutetaan tilaus- ja lähetystietojen pe-

rusteella. Lasku käsitellään ja tarkistetaan ostavassa yrityksessä ja verrataan tilauk-

sen ja vastaanoton tietoihin. Viimeisenä vaiheena ostaja suorittaa maksun useim-

miten pankin välityksellä. (Sakki 2009, 42-43) 

2.5 Viennin tilausprosessin asiakirjat 

2.5.1 Tarjous 

Usein ensimmäinen myyjän ja ostajan välinen virallisempi kontakti on tarjous. 

Riippuen tilanteesta tarjousta saattaa edeltää asiakkaan tarjouspyyntö, joka on tullut 

joko suullisesti tai kirjallisesti. Sisällöltään tarjouksen tulisi olla mahdollisimman 

täydellinen ja yksiselitteinen sekä olla muodoltaan kiinnostava ja luottamusta 
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herättävä. Tarjouksesta tulee tulla ilmi ostajalle ainakin seuraavat asiat: asiakirjan 

nimi, tiedot tarjouksen antajasta, tiedot tarjouksen saajasta, esittely tarjottavasta 

tuotteesta, paljous, hinta, toimitusehdot, toimitusaika sekä kuljetusmuoto tarkasti ja 

yksiselitteisesti, maksuehdot, tarjouksen voimassaolo, varaosa- ja huoltopalvelut 

sekä takuut ja mahdolliset liitteet. Kaikissa tapauksissa kirjallista tarjousta ei nyky-

ään aina anneta. Faksin ja sähköpostin kautta tehdyt tarjoukset vastaavat kirjallisesti 

annettuja tarjouksia. (Melin 2011, 88) 

2.5.2 Tilausvahvistus 

Välttyäkseen virhetoimitukselta ja väärinymmärryksiltä on ostajan tilaus syytä vah-

vistaa kirjallisesti. Tilauksenvahvistuksesta ilmenee ostajalle tilauksen sisällön li-

säksi hinnat, alennukset, maksuehto sekä toimitusehto ja -aika. Mikäli kyseessä on 

EU- kauppa on vahvistukseen hyvä lisätä tieto sovellettavasta arvonlisäverokäytän-

nöstä. Useimmiten tilausvahvistus lähetetään asiakkaalle sähköpostilla, mutta ar-

voltaan suuremmissa kaupoissa on syytä postittaa alkuperäiskappale asiakkaalle.  

(Melin 2011, 89) 

2.5.3 Kauppalasku 

Ulkomaankaupan yksi perusasiakirjoista on kauppalasku, joka on erittäin tärkeä 

asiakirja kaupan eri osapuolille. Myyjä toimittaa kauppalaskun ostajalle, josta osta-

jalle selviää kaupan aiheuttama maksuvaatimus. Ostaja tekee kaupan maksusuori-

tuksen myyjälle kauppalaskun sisällön perusteella. Kauppalasku sisältää myös jou-

kon tietoja eri tahoille kuten tulliviranomaisille, huolitsijalle, tavaran kuljettajalle, 

pankeille, agentille ja niin edelleen. Vientikauppalasku tehdään yrityksen lomak-

keelle ostajamaan kielisenä tai jonkun suuren kauppakielen mukaan, joka maassa 

on hyväksytty. Lisäksi jokaisen maan viranomaisilla voi olla muita maakohtaisia 

sisältö- ja muotovaatimuksia. Nämä sisältö ja muotovaatimukset selviävät tarkem-

min Laivauskäsikirjasta, joka sisältää 190 maan keskeiset tuontimääräykset. Lai-

vauskäsikirja on personoitu vastaamaan tarpeita, joita suomalainen viejä tarvitsee 

viennin eri vaiheissa. (Melin 2011, 89; Business Finland 2020) 
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Tullin (2020) mukaan vienti-ilmoituksen yhteydessä käytettävästä kauppalaskusta 

olisi hyvä löytyä ainakin seuraavat tiedot: 

• laskun antamispäivä sekä tunniste 

• myyjän nimi kokonaisuudessaan ja postiosoite, sähköposti, puhelinnumero 

sekä arvonlisäverotunniste eli VAT-numero 

• ostajan nimen ja postiosoitteen lisäksi vastaanottajan koko nimi ja posti-

osoite, ellei ne ole samat 

• tavaran lähtömaa, vientimaa ja määrämaa 

• tiedot, jotka koskevat kuljetusta kuten väline ja reitti 

• toimituslauseke sekä mitä toimituskokoelmaa on käytetty 

• toimitustapa ja toimitusaika 

• maksuehto sekä maksutapa 

• merkit, numerot, laji ja paljous, jotka ovat tavarakolleissa 

• tavanomaista kauppanimitystä käyttäen (kirjoitettuna) tarkka tavarankuvaus 

• tullitariffikoodi 

• käytetyn valuutan mukaan tavaran hintatiedot sekä tavaralajeittain yksikkö 

ja kokonaishinnat 

• alennukset hinnassa ja/tai perusteet mahdollisille lisäveloituksille 

• miksi vientiä harjoitetaan eli tarkoitus viennille 

• tiedot vientiluvasta, mikäli sellainen on 

• tarvittaessa huolitsijoiden nimet sekä osoitteet, joita myyjä ja ostaja ovat 

käyttäneet 

• ostomaan viranomaisten sitä vaatiessa tulee olla viejän allekirjoitus. 

2.5.4 Proformalasku 

Proformalasku eli niin sanotusti muodollinen lasku, joka on hyvin samankaltainen 

sisällöltään kuin kauppalasku, mutta se ei kuitenkaan aiheuta maksun velvoitetta 

saajalleen. Sisäkaupassa eli EU-kaupankäynnissä tavaroita siirrettäessä varastoi-

hin/jalostukseen ne raportoidaan intrastat eli tilastointiraporteissa ja arvonlisärapor-

teissa myyntitoimitusten mukaan. Edellä mainitusta syystä proformalaskun tulee 

täyttää sisällöltään normaalien myyntilaskujen tietovaatimukset. Proformalaskua 
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käytetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: lähetetään tavaranäytteitä tai messu-

tavaroita, joita ei veloiteta, ostaja haluaa avata remburssin, joka on ulkomaankau-

pan maksuväline ja tavara lähetyksen arvo tulee ilmoittaa avaajapankille, tuontilu-

van tai -lisenssin yhteydessä ostaja tarvitsee sitä esitettäväksi viranomaiselle tai kun 

kyseessä on osa tai jälkitoimitus, jotka veloitetaan päätoimituksen yhteydessä var-

sinaisella kauppalaskulla. (Melin 2011, 92) 

2.5.5 Tullilaskulomake 

Muutamilla mailla on vaatimuksensa kauppalaskun sisällöstä ja muodosta. Kysei-

sissä maissa on viranomaisten hyväksymiä tullilaskulomakkeita ja kauppalasku on 

laadittava kyseisille lomakkeille. Maita, joihin vietäessä tarvitaan tullilasku ovat 

esimerkiksi Brittiläisen Länsi-Intian saarivaltiot ja Nigeria. (Melin 2011, 92) 

2.5.6 Pakkausluettelo 

Useissa maissa tullaustoimintaa nopeuttava tekijä on lähetyksen kolleihin muovi-

taskussa kiinnitetty pakkausluettelo. Pakkausluettelon olisi hyvä sisältää laskua 

vastaavat yhteystiedot. Pakkausluettelo muistuttaa muodoltaan proformalaskua ja 

kauppalaskua, mutta eroaa niistä siten, että hintatiedot puuttuvat. (Melin 2011, 93) 

2.5.7 Vienti-ilmoitus 

Kun tavara viedään pois EU:n alueelta, on se asetettava vientimenettelyyn sekä an-

nettava vienti-ilmoitus tullille. Vienti-ilmoituksen antamisesta on aina vastuussa 

viejä tai hänen valtuuttamansa asiamies. Pääsääntöisesti vienti-ilmoitus annetaan 

aina sähköisestä kanavaa pitkin joko netti-ilmoituksina tai sanomina. Nykyään on 

vielä olemassa harvoja poikkeustapauksia, kun tulli-ilmoitus annetaan manuaali-

sesti hallinnollista yhtenäisasiakirjaa eli SAD-lomaketta käyttäen, mutta tämä on 

poistumassa tullin käytöstä kokonaan. EU:n ulkopuolelle tavaroita myytäessä toi-

minta on arvonlisäverotonta, jonka myyjä voi osoittaa poistumisvahvistetulla 

myynti-ilmoituksella. Kun vientitavara ilmoitetaan tullille sen vientitullitoimipai-

kan eli tulli-ilmoituksen jättöpisteen on otettava asianmukaisesti täytetty tulli-il-

moitus vastaan. Tarvittaviin liiteasiakirjoihin luetaan kauppalasku, vientilisenssit ja 

vientiluvat, sekä asiakirjat, jotka liittyvät vientitukeen.  (Melin 2011, 93-94) 
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Tavaroita vietäessä EU-alueen ulkopuolelle ne on vientitullattava edellä mainitusti. 

Kun tavaroita viedään EU:n ulkopuolelle, toiminta on tällöin arvonlisäverotonta. 

Veroviranomaisia varten myyjä tarvitsee kirjanpitoonsa selvityksen siitä, että ta-

vara on viety kolmansiin maihin eli EU:n ulkopuolelle. Yleisin hyväksytty näyttö 

arvonlisäverottomasta myynnistä viejälle on tullilta saatava poistumisvahvistettu 

luovutuspäätös. (Tulli 2020) 

2.5.8 Intrastat 

Vienti- ja tuontikaupan tilastotietoja Euroopan unionissa kerätään kahdella eri jär-

jestelmällä.  Tullausjärjestelmän kautta saadaan tiedot kaupankäynnistä kolmansien 

maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Sisäkaupan eli EU:n jäsenmaiden 

välisen kaupan tiedot taas kerätään erillisellä menettelyllä ja tätä kutsutaan Intras-

tat-järjestelmäksi. EU:n asetuksista johtuen sisäkauppaa tilastoidaan. Tilastotiedot 

sisäkaupasta ilmoitetaan tullille viejän ja tuojan osalta kuukausittain. Tiedonanta-

jiksi luetaan kaikki arvonlisäverolliset sisäkauppaa käyvät tahot. Tullin toimesta 

tiedot tarkastetaan sekä laaditaan Suomen virallinen tilasto ulkomaankaupasta. Tä-

män jälkeen tulli ilmoittaa tiedot eteenpäin Eurostatille. Tiedot ovat salassa pidet-

täviä sekä luottamuksellisia ja niiden pääasiallinen käyttö on ulkomaankaupantilas-

tointi, tilastolliset tutkimukset ja selvitykset. (Tulli 2020) 

2.5.9 Alkuperätodistus 

Kauppasopimuksessa on voitu sopia tullinalennuksista ja mikäli halutaan näiden 

toteutuvan, vaaditaan useimmiten maasta riippuen alkuperätodistus. Alkuperätodis-

tuksesta ilmenee tavaran alkuperämaa ja sitä käytetään kaupankäynnissä kolman-

sien maiden kanssa. EU:n ja kolmansien maiden välisessä kaupassa alkuperäistuot-

teen asema ja oikeutus tullietuuskohteluun osoitetaan alkuperäistodistuksella. 

Tuontitullauksen yhteydessä on esitettävä alkuperäisselvitys, jonka laatii ja allekir-

joittaa viejä tai vaihtoehtoisesti valtuutettu edustaja. Alkuperäisselvitys on esitet-

tävä, jotta voi saada vapaakauppa- ja muiden tullietuussopimusten tarkoittamia tul-

limyönnytyksiä. (Logistiikan Maailma 2020; Melin 2011, 97-98) 
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2.5.10 ATA Carnet 

Tavaroita voidaan viedä kolmansiin maihin kansainvälistä tulliasiakirjaa ATA Car-

netia käyttäen. Maiden täytyy olla liittyneitä sopimukseen, jolloin ATA Carnetia 

käyttämällä tavara voidaan viedä korkeintaan yhden vuoden ajaksi tulli- ja verova-

paana tällaiseen maahan. Tarvittaessa ATA Carnetille voidaan myöntää jatkoaikaa, 

joka on syytä tarkistaa kauppakamarista. Kyseessä on siis väliaikainen maasta-

vienti, joka tulee lyhenteestä ATA eli Admission Temporaire. Tällaisia väliaikaisia 

vietäviä voivat olla esimerkiksi tietokoneet, työkalut, soittimet, koneet, kuvauska-

lustot, vaatteet sekä korut, lääketietteellinen laitteisto ja taideteokset. (Kauppaka-

mari 2020) 
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3 TILAUSPROSESSIN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 

Tämä luku avaa arkistoinnin historiaa ja arkistointiin liittyviä käsitteitä. Luvussa 

käydään läpi organisaation arkistointiin liittyvää lainsäädäntöä. Myös katsaus tule-

vaisuuden arkistoinnista luvun loppupuolella. 

3.1 Arkistoinnin lyhyt historia 

Kaikissa yhteiskunnissa kautta aikojen on tuotettu, siirretty ja muuten käsitelty tie-

toa. Yhteiskunnan pysyvyyden kannalta tärkeät arvot ja uskomukset sekä tiedot hy-

vistä pyynti- ja vedenottopaikoista on täytynyt saada siirretyksi seuraavalle suku-

polvelle. Tietoa käsiteltiin pitkään vain suullisesti. Kaikki yhteisön jäsenet osallis-

tuivat tiedon käsittelyyn, mutta sitä hoitivat myös tehtävään erikoistuneet ihmiset. 

Ajan saatossa tulivat erilaiset tiedon materiaaliset tallennus- ja levitysmuodot, 

näistä kehittynein eli kirjoitus. (Lybeck 2006, 205) 

Sumerilaiset keksivät neljännellä vuosituhannella Mesopotamiassa kuvakirjoituk-

sen ja myöhemmin se kehittyi yhdistelmäksi kuva- ja tavukirjoitusta. Kirjoitusjär-

jestelmän kehityttyä se mahdollisti asiakirjojen tuottamisen. Asiakirjojen laatimista 

helpotti savi, jota käytettiin asiakirja pohjana sekä sumerilainen kirjoitustekniikka 

ns. nuolenpääkirjoitus. Asiakirjahallinto kehittyi pitkälle myös muinaisessa Egyp-

tissä, koska maan hallinnon, uskonnollisen kultin ja talouselämän tarpeet edellytti-

vät asiakirjakulttuuria. Egyptissä asiakirjapohjana käytettiin papyrusta, johon pys-

tyi tekemään merkintöjä pidemmällä aikavälillä kun, taas savitauluun kirjaaminen 

oli kertaluontoista.  Papyruksen käyttö levisi muihin Välimeren maihin ja vähitellen 

sen syrjäytti eläinten vuodasta valmistettu pergamentti. Keskiajan käytetyin asia-

kirjapohja Euroopassa oli pergamentti, mutta 1000 luvun tienoilla Euroopassa tuli 

tunnetuksi Kiinassa keksitty paperi. (Lybeck 2006, 206) 

3.2 Arkistoinnin käsitteitä 

Arkisto muodostuu arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena, joka on henkilö tai 

organisaatio.  Pelkästään arkisto sanalla on kolme eri merkitystä. Sillä voidaan tar-

koittaa arkistohuonetta, arkistoa/arkistoja säilyttävää laitosta tai 
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organisaatioyksikköä sekä arkistonmuodostajan toimesta syntynyttä kokonaisuutta 

eli fondia. Asiakirjan määritelmä kansainvälisen arkistoneuvoston arkistosanaston 

mukaan, joka vastaa suomalaista näkemystä on seuraava: asiakirja on tallennettua 

informaatiota mille tahansa tietovälineelle, jonka on vastaanottanut tai tuottanut ja 

jota virasto, organisaatio, laitos tai yksilö ylläpitää hoitaessaan velvoitteitaan, jotka 

johtuvat lainsäädännöstä tai muuten tehtäviensä hoidossa. (Lybeck 2006, 16) 

Asiakirjan elinkaari jaetaan kolmeen vaiheeseen arkistoinnin yhteydessä. Nämä 

vaiheet ovat: aktiivivaihe, passiivivaihe ja historiallinen vaihe. Asiakirjaa laaditaan, 

käsitellään ja siirretään aktiivivaiheessa, sekä kukin työryhmä tai henkilö pitää työ-

tiloissaan omaa käsiarkistoaan. Mikäli yrityksellä on arkistonmuodostusohjeet, täl-

löin helpottuu henkilökohtaisen käsikirjaston järjestely. Aktiivivaiheen kesto on 

muutamista päivistä vuosiin, jonka jälkeen osa aineistosta hävitetään. Passiivivai-

heen asiakirjoja säilytetään pääosin muiden tehtävien hoidon tai juridisten syiden 

takia.  Tällöin asiakirjat on siirretty lähi- tai päätearkistoon, jossa niiden säilytysaika 

voi olla 10-20 vuotta, jonka jälkeen suurin osa hävitetään. Historiallisen vaiheen 

aineistoa on enintään 20 prosenttia alkuperäisistä asiakirjoista ja näitä tarvitaan tut-

kimuksiin ja kulttuurin tarpeisiin. Historiallisen vaiheen asiakirjojen säilytystilojen 

tulee täyttää tietyt oloja koskevat vaatimuset ja rakenteelliset vaatimukset. (Aalto, 

Peltomäki, Westermarck 2007, 263) 

Tunnusmerkkinä asiakirjalle ei ole sen fyysinen muoto vaan sen kontekstuaalinen 

luonne, joka liittyy toimintaan. Asiakirjatieto on organisaation niin sanottu tietore-

surssi. Se on prosessilähtöistä informaatiota ja toimintaprosesseissa sitä luodaan, 

tallennetaan ja strukturoidaan siten, että toimintakontekstien kautta asiakirjatiedon 

haku on mahdollista. Syntytapa, kollektiivisuus, historiallisuus ja juridinen merki-

tys erottavat asiakirjatiedon muista informaatioista ja dokumenteista. Myös lakisää-

teisyys on olennaista asiakirjatiedolle, joka vaikuttaa asiakirjatiedon elinkaaren hal-

lintaan. (Mäkinen, Valtonen 2002, 91) 

Organisaatio ja yritys tarvitsevat toiminnassaan monenlaisia dokumentteja, joita 

ovat muun muassa toimintaohjeet, sopimukset, vuosikertomukset ja hallituksen ko-

kouksen pöytäkirjat. Yrityksen tai organisaation tiedonhallintaa kehittäessä 
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dokumenttia ja asiakirjaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Tiedolla on lukuisia 

merkityksiä organisaation toiminnan kannalta esimerkiksi tietoja, joilla ei niinkään 

ole pitkäaikaista merkitystä yritykselle tai organisaatiolle.  Esimerkkinä näistä ovat 

luonnokset, joita syntyy dokumenttien valmistelun aikana tällöin vain työn loppu-

tuloksena syntynyt dokumentti, on merkityksellinen. On myös tilanteita, kun sopi-

muksella tai koneen rakennepiirustuksella voi olla pitkäaikaista sekä korvaama-

tonta arvoa. Dokumentti- ja asiakirjakäsitteiden erottamisen kannalta tärkeimpiä te-

kijöitä on tiedon merkitys organisaatiolle. (Peltola, Kaario 2008, 19) 

Dokumentti voidaan määritellä seuraavasti: ihmisen ymmärrettäväksi tarkoitettu 

looginen ja merkityksellinen tallennettu tiedostokokonaisuus. Määritelmää on mah-

dollista soveltaa laajalti ja se on hyvin väljä. Sähköposti, valokuva, muistio tai web-

sivu voivat kaikki olla dokumentteja. Dokumentit eivät välttämättä ole merkityk-

sellisiä organisaatiolle vaan voivat ihan yksinkertaisimmillaan olla tietoa, joka on 

tallennettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sen katoaminen aiheuta suuria ongel-

mia. Täten organisaation valtavan dokumenttimassan seasta ei ole helppoa tunnis-

taa asiakirjoja. Yhtenä perussääntönä voidaan pitää sitä, että kaikista organisaation 

dokumenteista noin 20% on sen verran liiketoimintakriittisiä, joten niitä on syytä 

käsitellä asiakirjoina. (Peltola, Kaario 2008, 20-22) 

3.3 Arkistoinnin lainsäädäntöä 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, 

osakeyhtiö, osuuskunta., säätiö, yhdistys sekä muu yksityisoikeudellinen oikeus-

henkilö. Kyseisen lain mukaan ulkomaalainen oikeushenkilö ei ole kirjanpitovel-

vollinen. Kaupparekisterilaki puolestaan säätää lain koskien ulkomaalaisen elinkei-

noharjoittajan Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen tilinpäätös asiakirjojen rekisteröi-

mistä. (Kirjanpitolaki 1997, 1:1 §) 

Kirjanpitolaissa määrätään, että kirjanpitoja, tositteita ja muuta kirjanpitoon liitty-

vää aineistoa on säilytettävä siten, että niiden sisältö on tarkasteltavissa vaikeuksitta 

ja tulostettavissa selväkielisessä muodossa. Niiden sisällön muuttaminen ja poista-

minen on kiellettyä tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Mikäli säilytys, siirto tai kä-

sittely sen vaatii, saa tositteiden, kirjanpidon ja muun kirjanpitoaineiston sisältöä 



  23 

 

muuttaa. on kuitenkin varmistettava, että sisältö ja kirjausketju säilyy. (Kirjanpito-

laki 1997, 2:7 §) 

Kirjanpitolaki säätelee kirjanpitoaineiston säilytystä ja säilytysaikaa. Tositteet, kir-

janpidot, tilinpäätös sekä muu kirjanpitoaineista tulee säilyttää huolellisesti ja seu-

raavan vaatimuksen täyttävällä tavalla. Tilinpäätöksen perustana kirjanpitovelvol-

lisella täytyy olla luettelo kirjanpidoista ja tositteista ja muista kirjanpitoaineistojen 

lajeista. Luettelosta tulee ilmetä niiden keskinäiset säilytystavat ja yhteydet. Säily-

tys tulee tapahtua siten, että viranomaisten ja tilintarkastajien on mahdollista käsi-

tellä ja tarkastella aineistoa Suomesta käsin ilman aiheetonta viivettä. (Kirjanpito-

laki 1997, 2:7a §, 9§, 10§) 

Arkistolaissa säädetään asiakirjojen, jotka on määrätty pysyvään säilytykseen, täy-

tyy laatia ja tallentaa käyttäen säilyvyyden turvaavia menetelmiä ja säilytystä kes-

täviä materiaaleja. Asiakirjojen tulee olla turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumi-

selta sekä asiattomalta käytökseltä ja siksi niitä on säilytettävä edellä mainitut seikat 

huomioiden. Arkistolaitoksen erikseen määräämissä arkistotiloissa on säilytettävät 

asiakirjat, jotka ovat pysyvästi säilytettäviä. Kun taas asiakirjat, joita ei ole määrätty 

pysyvään säilytykseen tulee hävittää tietosuojavarmistetusti niille määrätyn säily-

tysajan jälkeen. (Arkistolaki 1994, 4:11§, 12§, 13§) 

Tietosuojalaissa on määräyksiä liittyen henkilötietoihin. Lain mukaan henkilötie-

toja saa käsitellä, jos kyse on henkilön asemasta, tehtävistä ja niiden hoidosta elin-

keinoelämässä, julkisyhteisössä, järjestötoiminnassa tai kuvaavista tiedoista 

muussa vastaavassa toiminnassa. Tietoja saa käsitellä siltä osin, kun käsittely on 

yleisen edun mukaista ja oikeasuhtaista tavoiteltuun ja oikeutettuun päämäärään 

nähden. Toiseksi jos yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi käsittely on 

tarpeen sekä oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa. Kolmanneksi tilastointia tai 

tieteellistä ja historiallista tukimusta varten sen ollessa oikeasuhtaista tavoiteltuun 

yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden. Neljänneksi jos tutkimusaineistot 

sekä kulttuuriperintäaineistot, jotka sisältävät henkilötietoja ja näiden kuvailutietoi-

hin liittyvien henkilötietojen käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista arkistointitarkoi-

tuksessa. (Tietosuojalaki 2018, 2; 4§) 
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3.4 Arkistoitavan asiakirjan määritelmä 

Asiakirjaksi voidaan lukea esimerkiksi paperinen asiakirja, valokuva, dia, video, 

filmi, atk-tallenne tai äänite. On tiettyjä asiakirjoja, joita tulee säilyttää tietty mää-

räaika tai pysyvästi kuten talousasiakirjat. Talousasiakirjojen säilytysaikoja on eri-

laisia, ne voivat olla 1, 6, 10 tai 20 vuotta. Asiakirja jaetaan pysyvästi säilytettäviin 

ja hävitettäviin asiakirjoihin, sillä tilat ovat usein rajalliset eikä kaikkea voi säilyt-

tää. (Yksityiset keskusarkistot 2020) 

3.5 Arkistotoimi ja asiakirjahallinto 

Täydelliseen asiakirjahallintoon sisältyy lukuisat tieteenhaarat, joita ovat muun mu-

assa lomakkeet, raportit, kirjeenvaihto, direktiivit, postit, tiedostot, kopiointi, säily-

tysohjelma, elintärkeät tietueiden suojaukset ja arkistojen säilyttäminen sekä lopul-

linen hävittäminen. Jokaisella tieteenhaaralla on omat erityiset periaatteensa, käy-

täntönsä, menetelmänsä ja tekniikkansa saavuttaakseen tarvittavan lopputuloksen. 

Lisäksi jokaisella tieteenhaaralla on tietyt teknologiset työkalut, joita käyttämällä 

tulokset saavutetaan tehokkaammin, tuloksellisemmin ja taloudellisemmin. Asia-

kirjahallinto on organisaatioissa yksilöllistä ja ainutlaatuista vaikka kyseessä on 

henkilöstötoimi. Toisin kuin useimmat henkilöstötoimet se antaa mahdollisuuden 

säästämisen eikä aiheuta kustannuksia kuten yleensä. (Penn, Pennix, Coulson 2016) 

Asiakirjahallinta on organisaation tai yrityksen sisäisen tiedon hallintaa. Se on vas-

tuussa systemaattisesta kontrollista asiakirjojen tuottamisen, vastaanottamisen, 

käytön, ylläpitämisen ja hävittämisen suhteen. Kyseessä on tiedonhallinnan alue, 

jonka tarkoitus kansainvälisen standardin mukaan on ylläpitää ja rekisteröidä toi-

minnan todennettavuutta ja todisteita asiakirjojen muodossa. Lisäksi taltioida infor-

maatiota tehtävien suorittamisesta ja toiminnasta. Arkistotoimi ja asiakirjahallinto 

ovat joiltain osin päällekkäisiä käsitteitä Suomessa. Kuviossa 2 on esitetty asiakir-

jahallinnon ja arkistotoimen tehtävät sekä päällekkäisyydet. (Mäkinen, Valtonen 

2002, 90-91) (Lybeck 2006, 20) 

 



  25 

 

 

Kuvio 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät (Arkistot yhteiskunnan toi-
miva muisti, Lybeck) 

 

3.6 Arkistonmuodostussuunnitelma 

Arkistonmuodostussuunnitelmaa ylläpitää arkistonmuodostaja, joka määrää tehtä-

vien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat sekä säilytystavat.  (Arkis-

tolaki (831/1994) Arkistonmuodostussuunnitelma on arkistoon sisältyvien asiakir-

jojen käyttöä helpottava, ylläpitoa ja hallintaa tukeva kokonaisvaltainen ohje. Kyse 

on hyvin yksityiskohtaisesta ohjeesta, josta ilmenee ainakin seuraavat seikat: asia-

kirjan nimi, säilytysaika, säilytyspaikka, käsittely-yksikkö, kokonaissäilytysaika, 

luottamuksellisuus ja suojeluaste. Lisäksi ohjeessa voidaan kertoa muitakin asioita 

kuten säilytysjärjestyksen tavanomainen poikkeaminen tai päätearkiston asiakirjo-

jen sijoituspaikka. Ohjeen laatiminen edellyttää yrityksen koko asiakirja-aineiston 

inventointia eli läpikäyntiä. Inventointi tehdään siten, että asiakirjat on määriteltävä 
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alustavasti toiminto- ja tehtäväkeskeisesti. Myös aineisto, jota ei inventoida tulee 

määritellä. (Itälä, Latva-Koivisto, Roos, Toivonen 2000, 8-9) 

Arkistonmuodostussuunnitelman tehtäviä on tai voi olla: organisaation arkiston-

muodostuksen eli asiakirjojen rekisteröinnin, arkistoinnin ja seulonnan ohjaus, tie-

tosuojan ja julkisuusperiaatteiden toteutus, poikkeuksellisiin oloihin valmistautu-

misen tukeminen, tietopalvelun tai suunnittelun apuvälineenä toimiminen, seulon-

taesityksenä toimiminen, joka tehdään arkistolaitokselle ja perehdyttämisaineistona 

toimiminen uusille työntekijöille. Arkistonmuodostussuunnitelma on tai siitä voi 

tulla tietopalvelun keskeinen apuväline. (Lybeck 2006, 80) 

3.7 Arkistoitavat viennin tilausprosessin lomakkeet ja niiden säilytysajat 

Kirjanpitolaki määrää, että mikäli muualla laissa ei ole määrätty pidempää säilytys-

aikaa kirjanpitoaineisto tulee säilyttää vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jol-

loin tilikausi on päättynyt. Säilytettäviä asiakirjoja ovat, tilikauden tositteet, liike-

tapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto paitsi menot, tulot, ra-

joitustapahtumat ja niiden oikaisuerät. (Kirjanpitolaki 1997, 1:1 §, 10 §) 

Liikearkistoyhdistys on koonnut asiakirjojen suositelluista säilytysajoista eräänlai-

sen yleismallin, jotka on tarkoitettu kaikenlaisten organisaatioiden käytettäväksi. 

Asiakirjat on koottu vähimmäissäilytysaikojen puitteissa ja ne ovat suositusluontei-

sia ja ohjeellisia siltä osin, kun eivät perustu lakeihin, asetuksiin tai viranomaisten 

määräyksiin. Säilytysaikasuosituksissa säilytysajan on laskettu alkavan sen kalen-

terivuoden lopusta, jonka aikana yrityksen tilikausi on päättynyt. (Itälä, Latva-Koi-

visto, Roos, Toivonen 2000, 20-21) 

Liikearkistoyhdistyksen suositusten mukaisia viennin tilausprosessiin liittyviä asia-

kirjoja koskevat säilytysajat ja tavat ovat seuraavat:  

• Liikkeenjohdon tärkeä kirjeenvaihto, sisältäen mahdolliset henkilökohtai-

set, faksit, teleksit ja kirjeet. Säilytysmuoto joko paperinen tai sähköinen ja 

säilytysaika pysyvä tai harkinnan mukaan 

• Kirjeenvaihto, joka koskee liiketapahtumia kuten tilinpäätöksen, toiminta-

kertomuksen, kirjanpidon, tililuettelon, kirjanpito- ja aineistoluettelon 
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osalta säilytysaika on kirjanpitolain mukaan 10 vuotta tilikauden päättymi-

sestä. (Kirjanpitolaki 1997, 2; 7§) Säilytysaika koskee paperista ja sähköistä 

muotoa. 

• Hankita-asiakirjat kuten tarjouspyynnöt, tilaukset, sopimukset, laskutosit-

teet ja reklamaatiot. Säilytysmuoto joko paperinen tai sähköinen ja säilytys-

aika 10 vuotta. 

• Varastoinnin ja kuljetuksen osalta seuraavat:  

o Kuljetussopimusten säilytyssuositus paperisessa muodossa 10 

vuotta, kuljetustilastot paperisessa, sekä sähköisessä muodossa 2 

vuotta 

o  Laivaus- ja huolinta-asiakirjat kuten konossementit eli merikulje-

tuksiin liittyvä asiakirja, joka on rahdinkuljettajan puolesta annettu 

tai hänen antamansa asiakirja säilytysmuotona paperinen tai sähköi-

nen ja säilytysaikasuositus 6/10 vuotta 

o Rahtikirjat eli kuormakirjat, joiden säilytysaikasuositus on 3 vuotta 

joko paperisessa tai sähköisessä muodossa. (Itälä, Latva-Koivisto, 

Roos, Toivonen 2000, 23-53) 

Kun toiminnan, lainsäädännön tai tutkimuksen perusteella asiakirjoja ei enää tar-

vita, ne on hävitettävä. Hävittämisen suhteen tulee toimia huolellisesti. Mikäli asia-

kirjat sisältävät arkaluontoista aineistoa ne täytyy hävittää tavalla, jolla ne eivät 

joudu vääriin käsiin kuten silppuamalla. Sähköisiä asiakirjoja hävitettäessä täytyy 

olla tarkka, sillä niitä ei voi hävittää ennen kuin tietää varmasti, ettei tarvitse niitä 

tai tarvittavat asiakirjat on tulostettu paperille. Ennen tietojen poistoa on syytä miet-

tiä onko tieto varmasti merkityksetöntä myös lainsäädännön ja toiminnan kannalta. 

(Itälä, Latva-Koivisto, Roos, Toivonen 2000, 23) 

3.8 Arkistoinnin tulevaisuus 

Organisaatioissa on kasvanut selkeästi tietoisuus tiedonhallinnan laaja-alaisuu-

desta. Tänä päivänä tieto nähdään ja koetaan organisaatioissa hyödyntämättömänä 

luonnonvarana ja tärkeänä tuotannontekijänä. Aiemmasta ajattelumallista, jossa tie-

donhallinta ajattelu perustuu yksittäisiin ja toisistaan erillisiin tietosiilojen 



  28 

 

hallintoihin ollaan siirtymässä eteenpäin. Uudempi ajatusmaailma korostaa yhä 

enemmän ajatusta, että tiedonhallinta on koko organisaatiota ja organisaatioverkos-

toa palveleva strategista merkitystä sisältävä toiminto. Liiketoiminnalle aiheutu-

vista tiedonhallinnan riskeistä ollaan yhä tietoisempia. Hyvinä esimerkkeinä edellä 

mainitusta ovat hyvän tiedonhallinnan vaatimukset, tietojen muutoksenhallinnan 

lainsäädännön kiristyminen ja tietojen säilyttämisen asianmukainen toteuttaminen. 

(Kaario, Peltola 2008, 148) 

Suurin muutos tietohallinnan osalta on tapahtumassa tietosisällöissä. Asiakirjoja ja 

dokumentteja aletaan tuottamaan yhä enemmän rakenteisessa muodossa, jolloin 

niiden hallittavuus helpottuu tietoteknisin apuvälinein. Uusista tietomuodoista ku-

ten kuvasta, äänestä ja videokuvasta tulee organisaatiolle yhä tärkeämpää tietopää-

omaa. Tietosisällöstä tulee kiinteämpi osa prosesseja, jolloin kyetään hakemaan tie-

toja yhteismitallisesti ja yhdistellä tieto useista tiedon saarekkeista. Tiedon sisäl-

töön siis liitetään yhteys liiketoimintaobjekteihin, jotka kytkeytyvät siihen lähei-

sesti. Näitä objekteja ovat muun muassa tuotteet, asiakkaat ja organisaatiorakenne. 

Useita dokumentteja kyetään tuottamaan yrityksen prosesseihin liittyvinä ja tällöin 

tietovirta dokumenttien ja tietokantojen välillä on osittain automaattista. Valmiille 

dokumenttipohjille tullaan hakemaan osa dokumenttien tiedoista, joita voivat olla 

esimerkiksi asiakas- ja osoitetiedot ja asiankäsittelyn historiatiedot. Tämä taas tuo 

läpinäkyvyyttä työprosesseihin, helpottaa asiakirjan tuottajan työtä ja samaten ke-

rätty tieto sähköisiä lomakkeita käyttämällä menee suoraan taustajärjestelmien tie-

tokantoihin. On huomioitava myös, että tiedonhallinnan muutokset lähtevät aina 

käyttäjästä. (Kaario, Peltola 2008, 150-151) 
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4 ARKISTOINNIN DIGITALISOINTI 

Neljännessä luvussa käsitellään paperista ja digitaalista arkistointia käytännössä. 

Lisäksi esitellään kummankin arkistointimuodon haasteet ja haitat. Digitaalisen ar-

kistoinnin olennaisia työkaluja avataan, joita ovat muun muassa sähköposti ja toi-

minnanohjausjärjestelmä. Myös digitaalisen arkistoinnin hyödyt ja edut esitellään. 

4.1 Paperinen arkistointi käytännössä 

Paperisesta arkistoinnista selviytyäkseen on syytä järjestää arkistot sen mukaan, mi-

ten useasti mitäkin tarvitsee esimerkiksi kaikki asiakirjat mitä tarvitset usein, ovat 

hyvä olla aivan käden ulottuvilla. Kun taas pöydän työskentelytila on juuri työssä 

olevia papereita varten eikä siinä ole tarkoitus säilyttää muita papereita. Pöydälle 

on hyvä asetella päivittäisiä juoksevia asioita varten kolme lokerikkoa ”sisään”, 

”työn alla” ja ”ulos”. Lisäksi toimistossa tulee löytyä kolme erilaista arkistoa työ-

arkisto eli kesken olevat työt, viitearkisto eli toistuvasti tarvittavat tiedot ja varsi-

nainen arkisto, joka on lakisääteinen mutta tarvitaan vain harvoin, eikä sen tarvitse 

sijaita toimistohuoneessa. (Gleeson 2000, 66-68) 

4.2 Paperisen arkistoinnin haasteet 

Sellen ja Harper (2001, 25) tuovat teoksessaan esille kolme eri ongelmaluokkaa, 

jotka esiintyvät paperia käytettäessä. Näitä ovat symboliset ongelmat, kustannus 

ongelmat ja vuorovaikutukselliset ongelmat. Esimerkkeinä symbolisista ongelmista 

paperin käytössä on sen historiallinen käyttötapa. Paperista on luotu mielleyhtymä 

valtavien paperipinojen vallitsemista arkistointihuoneista ja konttoreista. Liiketilo-

jen arkistointihuone ei luo mielikuvaa laajasta arkistointimateriaalista pelkkien tek-

nisten laitteiden myötä. Paperista kehitetyt symboliset mielikuvat luovat myös ti-

lankäytön kannalta haasteita.  

Toisena käytännön ongelmana paperin käytössä on kustannus- ja rahaliikenteen on-

gelmat. Paperisen arkistoinnin käyttö aiheuttaa kustannuksia eri suuntiin koko asia-

kirjan elinkaaren ajan. Paperin kustannusongelmiin lukeutuvat paperiarkistojen 
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kuljetus, säilytys ja tiedon etsiminen eli jäljitys. On myös huomioitava paperin ra-

jallisuus erityisesti kulutuksen lisääntyessä. (Sellen, Harper 2001, 25) 

Kolmanneksi ongelmaksi luetaan vuorovaikutukselliset ongelmat, jotka ilmenevät 

muun muassa etätyön haasteina. Paperinen arkistointi on hitaampaa harjoittaa 

etänä. Paperisen arkistointimateriaalin paikasta toiseen kuljettaminen työllistää ja 

vaatii keskinäistä vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. Paperisen dokumentin kä-

sittely onnistuu kerralla vain yhden ihmisen toimesta, ellei sitä esimerkiksi skan-

nata, jolloin arkistointi muuttuu digitaaliseksi. Paperisen dokumentin kopiointi koi-

tuu myös haasteeksi ilman elektronista apuvälineistöä kuten skannereita ja kopio-

koneita. (Sellen, Harper 2001, 31-32) 

4.3 Digitaalinen arkistointi käytännössä 

Sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä, siirtämistä, varastointia sekä esit-

tämistä kutsutaan digitaalisuudeksi. Yleensä tieto sijaitsee erinäisissä tietokan-

noissa ja tietokantaohjelmistoilla määritellään tiedon rakenne. Sovelluksilla ja oh-

jelmistoilla on mahdollista siirtää ja käsitellä digitaalista tietoa, joka kulkee langat-

tomasti tai langallisesti tietoverkoissa. (Lahti, Salminen 2014, 19) 

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto eli OVT on jo noin 30 vuoden ajan ollut mah-

dollista teknologian puolesta. Kuitenkaan teknologian käyttö ei ole niin laajalle le-

vinnyt kuin sen luulisi tässä ajassa olevan. Organisaatioiden välinen tiedonsiirto on 

määrämuotoista automatisoitua ja etenkin sähköistä tiedonvaihtoa eri yritysten vä-

lillä. Pääosin OVT:n toiminta perustuu siihen, että yritysten tiedonhallintajärjestel-

mät vaihtavat keskenään viestejä eli sanomia, jotka ovat ennalta määrättyjä. Tie-

donvaihto on ennalta määrätyn koreografian mukaista ja se määrää missä vaiheessa 

mitäkin sanomia lähetetään.  Esimerkkinä tästä tilanne, jossa yritys lähettää tilaus-

sanoman omalle tavarantoimittajalleen, jonka jälkeen toimittaja vastaa lähettämällä 

tilausvahvistuksen tilaajalle, joka valmistaa tilaajalle, että toimittajan päässä tilaus 

on vastaanotettu. (Lahti, Salminen 2014, 20) 

Organisaatioiden välisen tiedonsiirron käyttö on yleisintä tukku- ja vähittäiskaupan 

toimialoilla, sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan alueilla. Suurimmaksi osaksi 
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OVT:ta käytetään laskutuksen, maksatuksen, tilaus-toimitusketjun ja verotuksen 

toimintoihin. OVT:n käytön laajuus riippuu useimmiten yrityksen koosta. Suurem-

missa yrityksissä sitä käytetään esimerkiksi tullauksen, kuljetuksen, varastoinnin ja 

tilaus-toimitusketjun, laskutuksen ja verotuksen osalta. Pienemmissä yrityksissä 

sen käyttö on yleisempää laskutuksen ja verotuksen osalta. Suosituimmat OVT:n 

käyttötavat ovat tilaus-toimitus tapahtuman tilauksen, laskun tai tilausvahvistuksen 

lähettäminen ja vastaanotto sekä maksuliikenteessä lähtevät maksut ja saapuvat 

maksut. (Lahti, Salminen 2014, 20) 

Useimmiten yritykset käyttävät sanomien muuntamiseen ja välittämisen ulkopuo-

lista operaattoria. Sanomaliikenteen yleisimmät sanomamuodot ovat XML-sano-

mia tai Edifact-pohjaisia sanomia. Yleisimmin Edifact on käytössä tilaus-toimitus-

ketjun kuljetuksen ja varastoinnin toiminnoissa, kun taas XML- sanomia käytetään 

enemmän laskutuksen ja tullauksen toiminnoissa. Organisaatioiden välinen tiedon-

siirto koetaan yrityksissä merkittävänä liiketoiminnalle ja pidetään taloudellisesti 

kannattavana. (Lahti, Salminen 2014, 21)    

Alun perin sähköposti on tarkoitettu viestintävälineeksi. Nykyään sähköpostia käy-

tetään paljon muuhunkin kuten dokumenttien varastointiin ja kommentointiin, joi-

hin se soveltuu huonosti. Työntekijät taltioivat ja dokumentoivat useita päätöksiä, 

sopimuksia tai muita liiketoimintakriittisiä tietoja vain omiin henkilökohtaisiin säh-

köposteihinsa. Yleensä tällaiseen tilanteeseen päädytään silloin kun asia on saanut 

alkunsa epävirallisesta sähköpostikeskustelusta tai yhteisistä liitetiedostojen val-

misteluista, jota kautta asia etenee varsinaiseen sopimustilanteeseen. Kyseisessä ti-

lanteessa kaikki dokumentaatio jää usein asianomaisen sähköpostiin ja arvokasta 

tietoa on myöhemmin vaikea löytää sieltä. Varsinaisen sopimuksen lisäksi olisi 

syytä tallentaa koko keskustelu eli mistä syystä tilanteeseen on päädytty ja mitä on 

sovittu osapuolten välillä. Välttämättä asiakirjan tuottamiseen liittyvä sopijapuolten 

keskustelu ei ole merkityksellistä, mutta asiakirjat tulisi saada yhteiskäyttöön ja hal-

lintaan. Sähköpostijärjestelmä ei sovellu tämänkaltaiseen toimintaan. (Peltola, Kaa-

rio 2008, 53) 
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Sähköpostia ja internettiä käytettäessä on otettava huomioon, että oletuksena niissä 

ei ole minkäänlaista suojausta, vaan julkisissa verkoissa tiedot liikkuvat täysin sa-

laamattomina. Pääasiassa internet ja sähköposti ovat työpaikoilla täysin päivittäi-

sessä työkäytössä ja siksi vaativatkin käyttäjältä huolellisuutta. Vaikka asiakas tai 

potilas pyytäisi potilastietojaan tai asiakastietojaan sähköpostilla, niitä ei saa lähet-

tää missään tapauksessa suojaamattomalla sähköpostilla. Siksi työnantajan tehtävä 

on järjestää asianmukaiset työvälineet työntekijöilleen, kuten sähköpostin salaus-

tuotteet, ettei potilaan tai asiakkaan tietosuojaa loukata perusteettomasti.  (Anders-

son, Koivisto, Ylipartanen 2013, 55) 

Organisaatioiden sähköposteista suuri osa on tietopääomaa ja muun arvokkaan tie-

don tavalla sen tulisi olla hyvin hallittavissa. Organisaatioiden tallennetuista tie-

doista suurimman osan muodostavat sähköpostit liitetiedostoineen ja siksi tiedon-

hallinnan kannalta niillä on valtava merkitys. Useat sähköpostien hallintaan erikois-

tuneet konsultit suosittelevat asiakasyrityksiään tuhoamaan sähköpostejaan harki-

tusti mutta raskaalla kädellä niin paljon kuin on mahdollista. Kaikki sähköposti-

viestit sekä liitteet, joilla on pitkäaikaista ja aitoa merkitystä organisaatiolle pitäisi 

pystyä seulomaan kontekstisidonnaisuuden ja sisällön perusteella sähköpostimas-

sasta. (Peltola, Kaario 2008, 54) 

4.4 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) 

ovat laajoja kokonaisvaltaisia tietojärjestelmiä, jotka on tarkoitettu yrityksen ohjaa-

miseen. Toiminnallisuutensa puolesta tyypilliset ERP-järjestelmät kattavat myyn-

nin, tuotannon, projektinhallinnan, henkilöstöhallinnon, materiaalihallinnon ja lo-

gistiikan sekä taloushallinnon.  Toiminnanohjausjärjestelmälle on tyypillistä, että 

se on niin sanotusti integroitu eli kaikki eri toiminnot käyttävät yhtä yhteistä tieto-

kantaa, joka on sen ytimessä. Kun kaikilla toiminnoilla on sama ja ajantasainen 

tieto, jonka yhteinen tietokanta mahdollistaa se lisää myös läpinäkyvyyttä kautta 

koko organisaation. Samalla se kuitenkin asettaa vaatimuksia tiedon oikeellisuu-

delle sillä on erityisen tärkeää, että esimerkiksi materiaalien ja tuotantoresurssien 

perustiedot ovat ajan tasalla ja oikein. Myös materiaalisaldojen osalta kirjaukset 
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ovat tärkeä tehdä kirjaukset ajoissa ja oikein. Kuviosta 2 ilmenee toiminnanohjaus-

järjestelmän ydin eli yhteinen tietokanta ja sitä ympäröivät muut kehys toiminnot. 

(Logistiikan Maailma 2020; Lahti, Salminen 2014, 40) 

 

 

Kuvio 3 Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä (Logistiikan Maailma) 

 

Esimerkkejä eri toiminnoista, jotka hyödyntävät yhteistä tietokantaa ovat tilausten-

hallinta, varaston- ja materiaalinhallinta sekä reskontra ja kirjanpito. Nykyään 

useissa toiminnanohjausjärjestelmissä voidaan ottaa toimintoja käyttöön vaiheittain 

ja tarpeen mukaan, koska ne ovat erillisiä moduleita. Viimeisimpien digitaalisuu-

den tuomien mahdollisuuksien myötä ERP järjestelmiin on mahdollista integroida 

muitakin taloushallinnon erillissovelluksia kuten raportoinnin ja palkkahallinnon 

osasovelluksia. Kaiken kaikkiaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla py-

ritään parantamaan yrityksen tehokkuutta taloudellisuutta asiakaspalvelua ja lä-

pinäkyvyyttä. (Logistiikan Maailma 2020; Lahti, Salminen 2014, 40-41) 
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4.5 Digitaalisen arkistoinnin ja asiakirjahallinnon edut  

Lahden ja Salmisen (2014, 19) mukaan verrattaessa fyysisessä muodossa olevaa 

tietoa kuten paperista tietoa on digitaalisessa muodossa olevaa tietoa yleensä tehok-

kaampaa ja nopeampaa siirtää, esittää, käsitellä ja varastoida.  

Organisaatiolle tai yritykselle on useita etuja toteuttaa sähköistä asiakirjahallintoa 

eli ERM:stä (Electronic Record Management).  Useimmat näistä eduista ovat kus-

tannussäästöjä, ajan säästöä ja rakennuksen tilankäytön säästöjä. Joitain näistä 

eduista voidaan pitää strategisina, sillä ne antavat yritykselle ennakoivasti etuja. 

Yksi esimerkki strategisesta edusta on riitatilanteissa, kun sähköistä asiakirjahallin-

toa käyttämällä on huomattavasti enemmän hallintaa ja parempi pääsy täydellisem-

piin yritystietueisiin. Toisena esimerkkinä voidaan pitää johtajille olemassa olevaa 

kattavampaa ja parempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja perustaksi. (Smallwood 

2013, 7-8) 

Sähköisen arkistointihallinnon käyttöönotto on merkittävä investointi. Sähköiseen 

asiakirjahallintoon sijoittamalla organisaatio luo tietoturvaetuja, investoi liiketoi-

mintaprosessien automatisointiin, asiakirjahallinnon ja asiakirjojen eheyteen. Usein 

organisaatioissa on tilanne, jolloin tietueiden ja asiakirjojen määrä on ylittänyt työn-

tekijöiden kyvyn hallita niitä. ERM:n kustannukset ja hyödyt on joskus vaikea mää-

rittää, vaikka työvoima- ja kustannussäästöjä on selkeästi olemassa. Monet edut 

ovat niin sanotusti aineettomia ja niitä on vaikea laskea mutta ne auttavat peruste-

lemaan pääomasijoitusta sähköiseen asiakirjahallintoon On monia tapoja, miten 

yritys voi saada merkittäviä liiketoimintaetuja käyttämällä sähköistä asiakirjahal-

lintoa. (Smallwood 2013, 8) 

Sähköisen asiakirjahallinnon aineelliset eli taloudelliset hyödyt: 

• Tilaa säästyy, joka on huomattava taloudellinen hyöty. Valitettavan usein 

fyysisten arkistojen säilytystilat eivät sovellu toimistotiloiksi ja ovat siis 

käyttökelvottomia toimistotilana. Fyysisiä arkistoja säilötään useimmiten 

kellarissa tai varastoissa, joissa ne ovat alttiita vedelle, homeelle, pölylle ja 

muille ympäristöuhille sekä jyrsijöille ja hyönteisille. Tilan säästön 
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arvioimiseksi täytyy selvittää tarkasti fyysisten arkistojen sisältö. Täytyy 

kartoittaa, ovatko ne jäljennöksiä vai alkuperäisiä ja täyttävätkö ne säilyttä-

misvaatimuksensa. 

• Ylimääräisten toimistokulujen säästö, joka voidaan saavuttaa vähentämällä 

tulostus-, postitus-, faksaus- ja arkistointikustannuksia. ERM:n avulla voi-

daan aikatauluttaa arkistoitavien materiaalien tuhoutuminen niiden elinkaa-

ren lopussa. 

• Huonekalujen ja arkistoinnin kulutustavaran säästö, jolloin arkistokansiot ja 

muut arkistointitarvikkeet häviävät ja niin edelleen. Säästöt edellä mainittu-

jen osalta ovat hyvin vähäisiä. 

• Laitteiston säästöt, joita ERM:n käyttöönotto vähentää etenkin verkkoase-

mien, jaettujen asemien ja ylläpitokustannuksien osalta. (Smallwood 2013, 

344) 

Aineettomat eli ei taloudelliset hyödyt: 

• Liiketoiminta-asiakirjojen ja tietueiden hallinnointi, jolloin digitaalista ar-

kistointia käyttämällä säästää kustannuksia. Tällöin on helpompi päästä tar-

kempaan tietoon sekä saada täysi hallinta tiedon, asiakirjojen ja tietueiden 

elinkaaren ajalta. 

• Pienentynyt riski, jolloin digitaalista arkistointia toteuttamalla organisaatiot 

voivat pienentää riskiä haitallisten toimien ja taloudellisten seuraamusten 

suhteen. Nämä aiheutuvat yleensä oikeudenkäynneistä, hallituksen tutki-

muksista tai tarkastuksista  

• Tuottavuuden hyödyt. ERM tarjoaa näitä, mahdollistamalla työntekijöiden 

työskentelemisen tehokkaammin ja mahdollisuuden saavuttaa enemmän sa-

malla henkilöstömäärällä. Ei tarvitse käyttää aikaa paperien kopioimiseen, 

kadonneiden tai virheellisten tietojen etsimiseen eikä uusien tietueiden luo-

miseen. 

• Lain ja lainsäädännön noudattaminen helpottuu, sillä työntekijällä on yksin-

kertainen pääsy erinäisiin toimintoihin, joita laki säätelee. Tällaisia toimin-

toja ovat esimerkiksi arkistojen säilytysajat, tietueiden ilmoittaminen ja tur-

vallisuusasioihin. 
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• Suurempi todistusarvo eli ERM:n kautta oikeudenkäynti tilanteessa esitetyt 

todisteet ja asiakirjat ovat täydellisempiä, tarkempia ja uskottavampia ver-

rattuna paperisiin asiakirjoihin. 

• Tallenteen tietoturva. Sähköinen asiakirjahallinto tarjoaa korkeaa turvalli-

suutta ja joustavan rungon. Rungon sisältäen mahdollisuuksia suojata luva-

tonta käyttöä, vahingossa tapahtuvia poistoja, tiedostojen korvaamisen ja 

niin edelleen. 

• Jäsennelty ja luotettava tietokanta, jonka ERM mahdollistaa. Oikein asen-

nettu järjestelmä tarjoaa luotettavia tietoja, jotka ovat ajan tasalla, varmistaa 

että kaikki tiedonsaantia tarvitsevat käyttäjät pääsevät tietoihin oikeaan ai-

kaan ja yksinkertaisesti sekä mahdollista tiedon nopean tallentamisen. 

• Parempaa päätöksentekoa, kun päätökset perustuvat parempaan informaati-

oon ne helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa. Parempi päätöksenteko 

on erittäin arvokasta, vaikka se ei olekaan mitattavissa. 

• Paremmat hakuominaisuudet, jolloin erilaisia tietueet ovat saatavissa osas-

toilta ja toiminnallisilta alueilta. Haut ovat yksityiskohtaisempia ja hienos-

tuneempia. Työntekijöille voidaan esimerkiksi räätälöidä hakuja tiettyihin 

joukkoihin ja tallentaa kyseiset haut. Pitkällä aikavälillä ajansäästö voi olla 

huomattavaa. (Smallwood 2013, 344-346) 

4.6 Digitaalisen arkistoinnin haitat 

Osaaminen on yksi suurin yksittäinen tekijä, joka hidastaa yritysten mahdollisuuk-

sia vastata digitalisaation tuomiin muutoksiin. Esimerkiksi automatisaatio, tekoäly 

ja sen sovellukset vaativat toimiakseen osaamista, jota on haastava löytää. Lisäksi 

osaaminen on kallista ja siksi huippuosaajat työskentelevätkin usein teknologiajä-

teille. On selvää, että teknologiainvestoinnit kasvavat tulevaisuudessa entisestään 

ja osaamista tarvitaan myös kansainvälisellä tasolla. Yritykset tarvitsevat innovoin-

tia, joka useimmiten ei tuota voittoa samalla tilikaudella sen aloituksesta, mutta pit-

källä aikavälillä se on avain menestykseen.  (Gerdt, Eskelinen 2018, 45) 

Digitaalisilla tallennusmuodoilla on piirteitä, joita fyysisillä paperiarkisotoilla ei 

ole. Näitä piirteitä ovat: 



  37 

 

• Tallennetun tiedon määrä on suurta. 

• Tallennetun tiedon esitysmuodot ovat erilaisia kuten liikkuvakuva, kuva ja 

ääni 

• Usein tallennettua tietoa on haastava saada muualta 

• Ilmenee tulkintaongelmia 

• Vaara tiedon tuhoutumiseen ja vaurioitumiseen, joka tiedon käyttötiheyden 

laskiessa kasvaa. Edellä mainittu johtuu tallennusvälineiden teknisestä ke-

hityksestä ja teknisistä ominaisuuksista. (Itälä, Latva-Koivisto, Roos, Toi-

vonen 2000, 101) 

Digitaalisessa arkistoinnissa on pääosin etu, että tietomäärän tallennuskapasiteetti 

on suuri. Suurena vaarana ja riskinä on kuitenkin yksikön tuhoutuminen tai käyttö-

kelvottomuus. Useimmiten edellä mainitussa tilanteessa kadonneen tai tuhoutuneen 

tiedon määrä on suuri ja vahingon korjaus on vaikeaa tai mahdotonta.  (Itälä, Latva-

Koivisto, Roos, Toivonen 2000, 101) 

Sellenin ja Harperin teoksessa The Myth of the Paperless Office mainittiin digitaa-

lisen dokumentoinnin kustannushaitoista. Mainittuja haittoja ovat korkeat ennak-

kokustannukset, jolloin kustannukset keskittyvät materiaalin hankintaan. Vaikka 

elektronisten dokumenttien säilöminen on edullisempaa voi elektronisten laitteiden 

ylläpitäminen tulla kalliimmaksi. Kun organisaatio siirtyy paperisen arkistoinnin 

aikakaudelta digitaliseen arkistointiin, kulut kasvavat henkilöstön ja laitteiston 

osalta hetkellisesti. (Sellen, Harper 2001, 29-31) 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tämä luku avaa ja määrittelee tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Lisäksi ker-

rotaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja aineistonkeruumenetelmistä. Luvun lo-

pussa esitellään haastateltavat ja kerrotaan haastatteluiden toteutuksesta. 

5.1 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään kaikki olennainen tieto mitä tutkittavasta 

ilmiöstä tiedetään tähän mennessä. Aihealueen tietovarantoa pyritään lisäämään tut-

kijan omalla empiirisellä tiedolla eli pyritään tuottamaan uutta tietoa ilmiöstä. Teo-

rialla ja viitekehyksellä tämän kaltaisessa tutkimuksessa tarkoitetaan samaa asiaa. 

Sekä teoria, että viitekehys muodostuvat käsitteistä ja käsitteiden välisistä merki-

tyssuhteista. Tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä niiden väliset suhteet kuvataan 

viitekehyksessä. Viitekehys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siinä lueteltaisiin asioita 

jossain epämääräisessä järjestyksessä ilman käsitteellistä tarkennusta. Tuomi ja Sa-

rajärvi myös toteavat teoksessaan, että käsitteellisenä ilmiönä viitekehys voidaan 

jakaa kahteen osaan. Heidän mukaansa viitekehys muodostuu tutkimusta ohjaa-

vasta metodologiasta ja siitä mitä jo tiedetään tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 

2017, 76; Tuomi, Sarajärvi 2018, 19) 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääosiosta, joita ovat 

kansainvälisen yrityksen viennin tilausprosessi, tilausprosessin arkistointi sekä ar-

kistoinnin digitalisointi (kuvio 4). Ensimmäisessä osiossa määritellään kansainvä-

linen yritys ja avataan vientitoiminnan sisältöä. Lisäksi selvitetään tilaus-toimitus-

ketjun merkitystä, tilausprosessinkulkua sekä viennin tilausprosessiin liittyviä asia-

kirjoja. Toisessa osiossa avataan arkistointia ja siihen liittyviä käsitteitä, lainsää-

däntöä, tilausprosessin arkistoitavia lomakkeita säilytysaikoineen ja arkistoinnin tu-

levaisuutta. Kolmannessa osiossa vertaillaan paperista ja digitaalista arkistointia 

hyötyineen ja haittoineen, sekä avataan digitaalisen arkistoinnin sisältöä laajemmin. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehyksen sisältö on valittu siten että tutkimusongel-

maan löydetään ratkaisu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on avattu alla ole-

vassa kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmä, jota nimitetään myös lähestymistavaksi, tutkimusotteeksi tai 

metodologiaksi voi olla joko määrällinen tai laadullinen. Edellä mainittuja mene-

telmiä tarvitaan tutkimuksen ongelman ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa tieto on 

olennainen asia, jota menetelmät tarvitsevat raaka-aineekseen. Ensin on tutkijan 

toimesta määriteltävä tieto, joka on tarpeellista löytääkseen ymmärryksen. Lisäksi 

tutkijan tarvitsee määritellä lähteet tiedolle sekä miten hankitaan ja jalostetaan tie-

toa, jotta hän löytää aineistonkeruumenetelmillä ongelmaansa vastauksen. (Kana-

nen 2017, 15-16)  

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa argumentoidaan eli perustellaan 

lukuja systemaattisia sekä tilastollisia yhteyksiä apuna käyttäen. Lähtökohta mää-

rälliselle tutkimukselle on siis aineiston esittäminen taulukkomuodossa, jolloin an-

netaan arvoja eri muuttujilla jokaiselle tutkimusyksikölle. Yleisperiaatteiltaan mää-

rällistä tutkimusta voidaan verrata koejärjestelyyn, joka on tuttua luonnontieteestä. 

Lähdetään siis hypoteesista, jonka mukaan riippumaton muuttuja tulee vaikutta-

maan riippuvaan muuttujaan. Edellä mainitun kaltaisessa klassisessa koejärjeste-

lyssä on myös tyypillisiä erilaiset testimuuttujat ja väliin tulevat muuttujat. (Ala-

suutari 2011, 28) 
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Määrälliselle tutkimukselle eli yleensä lomaketutkimukselle tyypillistä on yleistä-

misongelma tutkimustulosten suhteen, joka pyritään ratkaisemaan aineiston vallin-

nan yhteydessä käyttäen satunnaisotantaa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa argu-

mentointi tapahtuu keskimääräisiä yhteyksiä käyttämällä, joka tarkoittaa sitä, että 

lähtökohtaisesti etsitään tutkimusyksiöiden välisiä eroja suhteessa eri muuttujiin. 

Esimerkiksi yksilöt tai suuremmat ihmisryhmät, joita ovat väestöt eri maista tai ti-

lastoalueilta voivat olla tutkimusyksikköjä. Periaatteessa kvantitatiivinen tutkimus 

on aina sama ja perustuu siihen että, siihen tapaan, jolla eri muuttujien arvot ovat 

liitoksissa toisiinsa etsitään tilastollisia säännönmukaisuuksia. (Alasuutari 2011, 

30) 

Tutkimusta, joka suoritetaan ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisen 

tutkimuksen kaltaisia keinoja kutsutaan laadulliseksi tutkimukseksi eli kvalitatii-

viseksi tutkimukseksi. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä sanojen ja lausei-

den käyttäminen eikä määrällisen tutkimuksen tavoin pyritä yleistyksiin. Opinnäy-

tetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivisen tutkimuksen, koska sen ta-

voite on kuvata, ymmärtää ja tulkita tutkittavaa ilmiötä. Tutkimusmenetelmä vali-

koitui myös sen takia, että opinnäytetyön tekijällä on syvä kiinnostus prosesseista, 

ilmiön ymmärtämisestä ja merkityksestä. Laadulliselle tutkimukselle onkin omi-

naista se, että tutkimus itsessään tapahtuu aidossa ympäristössään ja aineiston keruu 

tapahtuu vuorovaikutussuhteessa tutkijan sekä asianomaisten tutkittavien kesken. 

(Kananen 2017, 34-36) 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan sanoa olevan vain yksi iso kysymys, joka kuu-

luu ”Mistä tässä tukittavassa ilmiössä on kysymys?”. Kun suoritetaan laadullisen 

tutkimuksen aineistonkeruuvaihetta ei voida laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä 

sillä, jos ilmiö on entuudestaan tuttu, siihen ei ole syytä käyttää turhaan resursseja. 

Kuitenkin tiede testaa koko ajan sitä, että ovatko teoriat ja mallit edelleen voimassa 

vai onko niihin tullut muutoksia sen myötä, kun ihmiskunta on kehittynyt. Laadul-

linen tutkimus on siis sopivin tilanteissa, joissa ei ole olemassa olevia teorioita, tie-

toa tai tutkimusta tutkittavasta ilmiöstä, kun ilmiöstä halutaan saada syvällinen ym-

märrys, kun voidaan luoda uusia hypoteeseja ja teorioita, tai kun voidaan käyttää 

triangulaatiota eli erilaisten lähestymistapojen, analyysimenetelmien ja 
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tiedonkeruumenetelmien käyttö ymmärtääkseen ilmiötä tai kun ilmiöstä halutaan 

hyvä kuvaus. (Kananen 2017, 32-34) 

5.3 Aineistonkeruumenetelmät  

Tutkittavan ilmiön ongelma ja tutkimuskysymykset ratkaistaan kerätyllä aineistolla 

eli tiedolla. Aineistonkeruumenetelmät valitaan tutkimusotteesta eli lähestymista-

vasta riippuen. Laadullisen tutkimuksen aineistoa voivat olla erilaiset dokumentit, 

havainnoinnit, haastattelut ja teemahaastattelut. Määrällisen tutkimuksen aineisto 

perustuu taas esimerkiksi kyselylomakkeisiin tai tilastoihin. Kerättyjen aineistojen 

käsittely tapahtuu ainoastaan aineistolle tyypillisiä analyysimenetelmiä käyttä-

mällä. (Kananen 2017, 67) 

Käytetyin aineistonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa on haastattelu. 

Haastatteluja on eri tyyppisiä, joita voidaan kysymystyyppien mukaan kutsua lo-

makehaastatteluiksi, syvähaastatteluiksi tai teemahaastatteluiksi. Lomakehaastatte-

lussa käytetään lomaketta eli kyselyä ja se kuuluu kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Syvähaastattelu eli avoin haastattelu taas puolestaan on teemahaastattelua va-

paampi ja aiheesta keskustellaan ilman teemoja. (Kananen 2017, 88) 

Nykyään teemahaastattelut voidaan tehdä puhelin- tai pikaviestihaastatteluina tai 

vielä nykyaikaisemmalla menetelmällä eli sähköpostilla. Sähköpostihaastattelua 

suoritettaessa on syytä muistaa vuorovaikutuksellisuus eli teemahaastattelun lo-

giikka. Sähköpostihaastattelussa tutkittavalle lähetetään haastattelukysymykset ja 

teemat, joihin haastateltavat vastaavat sähköpostitse. On oltava huolellinen, että ei 

sekoita kvalitatiiviselle haastattelulle tyypillistä lomakehaastattelua sähköposti-

haastatteluun. Sähköpostihaastattelu ei ole haastattelu sillä sähköposti ei osaa haas-

tatella. Mikäli haastattelija eli tutkija esittää saatuihin vastauksiin haastateltavalle 

tarkentavia kysymyksiä voidaan sitä pitää haastatteluna ja näin syntyy haastattelulle 

tyypillinen vuorovaikutus. (Kananen 2017, 111) 

Teemahaastattelulle tyypillistä on, että aihealueet eli teemat on tarkoin suunniteltu, 

mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei ole. Teemahaastattelu on tarken-

nettu vielä puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi. Puolistrukturoidulla 
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teemahaastattelulla tarkoitetaan sitä, että kysymykset haastattelussa ovat muodol-

taan kaikille samat, mutta kysymysten järjestystä voidaan vaihdella haastattelijan 

toimesta. Vaikka kysymykset ovatkin kaikille samat, haastateltavat voivat vastata 

omin sanoin, eikä vastauksia ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Kysymykset laadi-

taan ennalta, mutta niiden sanamuotoa voi haastattelija halutessaan vaihdella. Yksi 

puolistrukturoidun teemahaastattelun ominaispiirre onkin se, että jokin näkökohta 

on ennalta päätetty, mutta ei kaikkia. (Hirsijärvi ym. 2004, 197; Hirsijärvi, Hurme 

2008, 47) 

Haastattelut on mahdollista toteuttaa yksilöhaastatteluina, parihaastatteluina tai 

ryhmähaastatteluina. Edellä mainittuja haastattelumuotoja on mahdollista käyttää 

toisiaan täydentävinä. Yleisimmin käytetty haastattelumuoto on yksilöhaastattelu. 

Tavallisimmin parihaastatteluja käytetään kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, jol-

loin haastatellaan esimerkiksi nuoria, lapsia ja heidän vanhempiaan. Haastattelu-

muodoista ryhmähaastattelu on tiedonkeruun kannalta tehokkain muoto, sillä sa-

malla kerralla saadaan usealta eri henkilöltä tietoja saamaan aikaan. Ryhmähaastat-

telu sopii parhaiten tilanteeseen, jolloin voidaan aavistaa, että haastateltavat saatta-

vat arastella haastattelua. Ryhmähaastattelun alamuotona toimii edellä mainittu pa-

rihaastattelu ja kumpaankin haastattelumuotoon pätevät hyvin samankaltaiset oh-

jeet. (Hirsijärvi ym. 2004, 199-200) 

Laadullinen analyysi useimmiten analysoidaan yhtä aikaa aineiston keruun, narra-

tiivisen raportoinnin ja tulkinnan kanssa. Kvalitatiivista analyysiä ja sen pääpiirteitä 

voidaan hahmotella seuraavasti:  

1. Usein analyysi alkaa jo haastatteluvaiheessa ja tällöin tutkija voi tehdä ha-

vaintoja ilmiöstä tekemiensä haastatteluiden toistuvuuden, useuden, erityis-

tapausten ja jakautumisen perusteella 

2. Analysointi tapahtuu usein aineiston sekä sen kontekstin lähellä. 

3. Analysoitaessa käytetään päättelyä tutkijan toimesta, jolloin keskeistä on ai-

neistoläheisyys ja aineiston todentaminen teoreettisten johtoideoiden 

avulla. 
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4. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole yhtä oikeaa tai muita ylivoimaisesti pa-

rempaa tapaa analysoida. (Hirsijärvi, Hurme 2008, 136) 

Tämän tutkimuksen aineiston keruu oli haasteellista. Haasteita tutkimusaineiston 

keruulle aiheutti maailmaa ja etenkin maailman työllisyystilannetta horjuttava ko-

rona epidemia. Haastateltavien aika on rajallista muun muassa poikkeustilasta joh-

tuen. Mahdollisia haastateltavia tavoiteltiin useasta yrityksestä erilaisia sosiaalisen 

mediankanavia, sähköpostia ja tavallisia puhelinkontakteja apuna käyttäen. Lisäksi 

tutkimus suoritettiin ilman toimeksiantaja yritystä ja tästä syystä haastateltavien 

saaminen toimeksiantajayrityksestä ei ollut mahdollista. 

Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa on käytetty haastattelumenetel-

mää. Tarkemmin määriteltynä teemahaastattelua, joka on avoimen haastattelun ja 

lomakehaastattelun välimuoto. Teemahaastattelu valikoitui tutkimuksen aineiston-

keruumenetelmäksi, sillä teoriaosuus rakentuu kolmesta selkeästä teemasta, joiden 

pohjalta oli luonteva muodostaa teemahaastattelurunko. Haastattelut toteutettiin yk-

silöhaastatteluina, koska ei koettu että ryhmä- tai parihaastattelu on tutkimukselle 

tai haastattelutilanteelle tarpeellinen.  

5.4 Haastateltavat 

Haastateltavat valittiin työnkuvansa ja työkokemuksensa perusteella. Tutkimuk-

sessa haetaan vastausta tutkimuskysymykseen tilaustenkäsittelijän näkökulmasta ja 

tästä syystä nähtiin eduksi haastateltavien kokemus tilaustenkäsittelystä. Toisena 

näkökulmana tutkimuksessa on vienti, jonka vuoksi koettiin hyväksi, että haasta-

teltavat ovat olleet tai ovat tekemisissä yrityksen vientiprosessin kanssa.  

Haastateltaviksi valikoitui lopulta kolme henkilöä. Henkilö A työskentelee myynti-

päällikkönä metsäteollisuusyrityksessä. Työtehtävinään ja työnkuvanaan on aalto-

pahvilaatikoiden myynti Porin ja Kokkolan välisellä alueella. Hän on toiminut ky-

seisessä yrityksessä 16 vuotta myyntipäällikkönä.  Hänen työnkuvaansa kuuluu asi-

akkaiden luona vierailu, sekä asiakaskohtaisten tuotteiden suunnittelu. Lisäksi hä-

nen toimestaan projektit syötetään yrityksen tilausjärjestelmään, jonka jälkeen asia-

kas saa tarjouksen sekä fyysisen mallin tuotteesta. 
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Henkilö B on työssä kansainvälistä kauppaa harjoittavassa teollisuusalan yrityk-

sessä. Kyseisen yrityksen työntekijänä hän on toiminut noin neljän vuoden ajan ja 

kyseisissä työtehtävissä noin 3 vuotta. Hänen työtehtäviinsä ja työkuvaansa kuuluu 

tilausten tietokantaan syöttäminen, sekä tarjouspyyntöihin ja asiakkaiden kyselyi-

hin vastaaminen. Lisäksi tilausten seuranta asiakkaan tiedustellessa tilauksen tilaa. 

Sähköpostin lisäksi asiakaspalvelua hoidetaan myös puhelimitse. 

Henkilö C vastaa konttori- ja myymäläkalusteita valmistavassa yrityksessä Länsi-

Euroopan tilauksista, sekä toimii kehittäjänä tietotekniikan asiantuntijan kanssa yri-

tyksen tilausjärjestelmälle. Lisäksi hänellä on 1,5 vuoden kokemus Customer Ope-

rations Coordinatorin tehtävistä. Aikaisempaa kokemusta vastaavista työtehtävistä 

on noin 10 kuukauden ajalta ennen kyseistä yritystä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu 

asiakaskyselyihin vastaaminen, tilaustenkäsittely, rahtitilausten hoito, tilausten lä-

hettäminen sekä lähetysten koordinointi, dokumenttien laatiminen rahtia ja tul-

lausta varten, laskutus ja hyvityslaskujen laatiminen. 

5.5 Haastatteluiden toteutus 

Haastateltavat ovat eri yrityksistä, jotka harjoittavat kansainvälistä kauppaa kuiten-

kin kappaleessa 5.4 mainituin kriteerein. Haastatteluiden toteuttaminen toi haasteita 

välimatkojen ja aiemmin 5.3. mainitun koronaepidemian vuoksi. Haastateltavia 

kartoittaessa neuvoteltiin haastattelumuodoista ja esitettiin tässä tilanteessa käytet-

täviä mahdollisuuksia kuten Skype-haastattelua videomahdollisuuksia hyödyntäen, 

puhelinhaastattelua ja sähköpostihaastattelua. Sähköpostihaastatteluissa huomioi-

tiin vuorovaikutuskriteerit, joten tarkentavia lisäkysymyksiä esitettiin tarvittaessa. 

Haastatteluissa käytettiin haastattelurunkoa (LIITE 1), joka on koottu teemojen mu-

kaisesti. 

Henkilöä A haastateltiin sosiaalisen median viestintävälineen kautta tapahtuneen 

yhteydenoton seurauksena. Henkilön kanssa sovittiin haastattelun suorittamisesta 

sähköpostitse. Henkilölle kerrottiin, että haastattelut käsitellään luottamuksellisesti 

ja poistetaan opinnäytetyön jälkeen. Lisäksi tuotiin ilmi, että haastattelut säilyvät 

anonyyminä. 



  45 

 

Henkilöä B lähestyttiin myös sosiaalisen median viestintävälineen kautta ja sovit-

tiin haastattelu. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna todellisessa haastattelu-

tilanteessa. Haastateltavalle annettiin haastattelukysymykset luettavaksi ennen 

haastattelun alkua, jotta hän voi valmistautua haastatteluun. Haastateltavalle kerrot-

tiin, että haastattelu nauhoitetaan ja nauhoite tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. 

Lisäksi haastateltavalle kerrottiin, että nauhoitetta, joka säilyy anonyyminä, käsi-

tellään luottamuksellisesti. Haastattelun kesto oli noin 50 minuuttia. Nauhoitettu 

haastattelu litteroitiin, analysoitiin ja tiivistettiin selkeään muotoon huomioiden tut-

kimukselle keskeiset asiat.  

Henkilö C valittiin haastatteluun yrityksen yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilölle 

lähetettiin haastattelukysymykset sähköpostitse. Haastattelukysymysten perusteella 

yhteyshenkilö antoi oikean asiantuntijan yhteystiedot. Henkilöä C tavoiteltiin säh-

köpostitse ja esitettiin edellä mainitut haastattelumuotojen ehdotukset. Haastatel-

tava koki sähköpostitse tapahtuvan haastattelun hänelle sopivimmaksi muodoksi ja 

haastattelu täten suoritettiin sähköpostitse. Kysymykset lähetettiin haastateltavalle 

ja esitettiin toive vastausten saantiin seuraavan viikon kuluessa. Hän vastasi kysy-

myksiin sovitusti ja niin kattavasti kuin niihin omilla tiedoillaan kykeni. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa kerrotaan haastatteluiden keskeiset tutkimustulokset teoreettisen vii-

tekehyksen teemojen mukaisesti. Tutkimuksen tulokset ja haastattelun kysymykset 

käsitellään teemoittain järjestyksessä, jotta tutkimus pysyy järjestelmällisenä ja sel-

keänä.  

6.1 Teema 1 Kansainvälisen yrityksen viennin tilausprosessi 

Minkälainen on yrityksenne tilausprosessi viennin osalta? Voitko kuvailla mitä vai-

heita siinä on? Miten prosessi toimii tällä hetkellä? 

Henkilö A vierailee mahdollisuuksien mukaan asiakkaan luona, jonka yhteydessä 

useimmiten ilmenee asiakkaan tarve tuotteelle. Tuotteet suunnitellaan toivotulla ta-

valla ja projektit syötetään myyjän järjestelmään, jonka jälkeen asiakas saa tarjouk-

sen ja fyysisen mallin tuotteesta. Mikäli kaikki on kunnossa, asiakas tekee sähköi-

sesti sähköpostia käyttämällä tilauksen, joka syötetään manuaalisesti myyjän jär-

jestelmään. Yrityksen kyseisen toimipisteen viennin osuus on hyvin pieni, mutta 

tilausprosessi on yleisesti hyvin samankaltainen, kuin edellä mainittu. Vientiohje 

löytyy järjestelmästä asiakkaan tiedoista sähköisesti ja ohjeesta selviää toimitukset, 

rahdit ja muut erikoismenettelyt kyseisen asiakkaan kohdalla. 

Henkilöt B ja C kuvailivat viennin tilausprosessia hyvin samankaltaisesti. Henkilön 

C kuvauksen mukaan tilaustenkäsittely alkaa, kun tilaus saapuu joko sähköpostitse 

(omaan sähköpostiin tai yhteiseen tilausjonoon) tai asiakasportaalin kautta. Tilauk-

sen saavuttua, se käydään läpi ja tarkistetaan, jonka jälkeen tilaus syötetään ERP-

järjestelmään. Tämän jälkeen tilaukselle määritetään toimitusehtojen mukainen lä-

hetyspäivä ja tarkistetaan, onko tilauksella jotain, josta täytyy ilmoittaa ostohenki-

löille. Lisäksi tuotteiden hinnat syötetään oikein, ellei hinnat ole päivittyneet en-

nalta määriteltyjen tietojen avulla automaattisesti järjestelmään. Tämän yhteydessä 

määritellään Incoterms-toimituslauseke, kuljetusmuoto ja kuljetusfirma eli miten 

tilaus tullaan lähettämään. 



  47 

 

Tämän seurauksena asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus, jonka jälkeen hänellä on 

48h aikaa tehdä muutoksia tilaukselle. Kun aika on kulunut, tilaus hyväksytään tuo-

tantoon ja tilaukselle muodostuu tuotannossa työtilaukset, joiden mukaan tilaus val-

mistetaan. Kun tilauksen lähetyspäivä lähestyy, tilaukselle tehdään rahtitilaus en-

nalta syötettyjen lähetystietojen mukaisesti ja kuljetusyritykselle tai asiakkaalle lä-

hetetään tarvittavat dokumentit toimituslausekkeen mukaisesti. Lopuksi tilaus las-

kutetaan ja lasku lähetetään suoraan asiakkaalle sähköpostitse tai joissain kotimaan-

toimituksissa e-laskuna. 

Lisäkysymyksenä henkilöltä B tiedusteltiin, että onko hänellä käsitystä siitä miksi 

kaikilla asiakkailla ei ole tilausten automaattista syöttöä käytössä? Hänen mieles-

tään syy voi olla siinä, että ohjelmien käyttö vaatii koulutusta ja käyttöönotto on 

haasteellista. Lisäksi tilausten automaattinen syöttö vaatii tietynlaiset yhteydet. 

Myöskään pieniä määriä tilatessa ei ole kannattavaa järjestää automaattista syöttöä 

ja siitä voi koitua lisätyötä. Hän lisää vielä, että ongelmia syntyy, kun tilausjärjes-

telmät ovat erilaisia, jolloin tilauskooditkin poikkeavat toisistaan. 

Millaisia haasteita kansainvälinen kaupankäynti on tuonut viennin tilausprosessin 

osalta? 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että kansainvälinen kaupankäynti tuo 

joitain haasteita. Henkilön A työlle on tärkeää asiakastapaamiset ja kansainvälinen 

kaupankäynti tuo hankaluuksia asiakkaiden luona vierailuun. Myös vientiohjeen 

päivittäminen on tärkeää, jotta tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Henkilö 

B nosti yhdeksi haasteeksi sisäkaupassa komikantakaupan, jolloin on huomioitava 

arvonlisävero. Oikeaa arvonlisäverokoodia on käytettävä, jotta kaikki tapahtumat 

menevät kirjanpidollisesti oikein. Talousosaston henkilöt voivat tehdä korjauksia 

virheelliseen arvolisäveroluokkaan, mutta se on työlästä. 

Millainen on käytössänne olevan tilausjärjestelmä? Vaatiiko tilausten syöttö paljon 

manuaalista käsittelyä? 

Henkilö A kuvaili käytössä olevaa järjestelmää vaativaksi Windows pohjaiseksi oh-

jelmaksi. Ohjelmassa on paljon ulkoa muistettavia asioita. Henkilön B yrityksen 
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käytössä on pääasiassa kolme eri järjestelmää, joita hän tarvitsee työssään. Kuiten-

kin muista ohjelmista ollaan luopumassa kokonaan ja ollaan siirtymässä vain yh-

teen SAP-ohjelmaan. Henkilön C käytössä oleva järjestelmä on räätälöity hyvin 

pitkälti yrityksen tarpeiden mukaan. 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että on yrityksiä, jotka pystyvät syöttämään tilauk-

sensa suoraan heidän järjestelmäänsä, jolloin ei tarvita erillistä manuaalista käsitte-

lyä. Kuitenkin löytyy yrityksiä, joiden tilaukset tulevat siten, että ne vaativat myös 

manuaalisen syötön järjestelmään. Henkilön A yrityksessä vain noin 10-15% ti-

lauksista tulee automaattisesti järjestelmään. Henkilö C täydensi, että koska tuot-

teeseen on valittavissa hyvin monipuolisesti eri ominaisuuksia, näiden valitseminen 

täytyy hoitaa tietyissä tilanteissa manuaalisesti, sillä vain standard-tuotteille on 

mahdollista määrittää ennalta niille kuuluvia ominaisuuksia. 

Mitä viennin tilausprosessin asiakirjoja käsittelet työssäsi? Mitä asiakirjoja käsit-

telet paperisesti ja mitä digitaalisesti? Kuvailisitko viennin tilausprosessianne vai-

heittain? 

Henkilöt B ja C ovat työnkuvansa puolesta tekemisissä seuraavien eri asiakirjojen 

kanssa: Asiakkaan tarjouspyyntö ja tilaus, tilausvahvistus, kauppalasku, CMR eli 

rahtikirja, proforma, pakkauslista ja alkuperätodistus. Lisäksi henkilö C mainitsi 

ennakkolaskut, hyvityslaskut ja kollilaput. Henkilö B puolestaan mainitsi tullin 

asiakirjan poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, joka tallennetaan sähköisesti 

heidän järjestelmäänsä. Lisäksi vielä yksi asiakirja, jota henkilö B käsittelee ajoit-

tain, on laivatoimituksissa käytetty leimattu tosite laivaan toimituksesta, jolloin ar-

vonlisäveroprosentti on 0. Lähes kaikki asiakirjat käsitellään sähköisesti ja vain 

harva asiakirja on paperinen. Henkiön B mukaan ainoa asiakirja, jota hän käsittelee 

paperisesti, on alkuperätodistus. 

Kaikki haastateltavat kuvailivat viennin tilausprosessin lyhykäisyydessään seuraa-

vasti: Ensin vastaanotetaan asiakkaan tilaus sähköpostitse tai yhteistä sähköistä ka-

navaa pitkin. Tilaus tarkistetaan ja hintatiedot selvitetään tarvittaessa, jonka jälkeen 

tilaus syötetään tilausjärjestelmään. Lopuksi asiakkaalle pitäisi lähteä tilausvahvis-

tus automaattisesti järjestelmästä. 
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6.2 Teema 2 Tilausprosessin asiakirjojen arkistointi 

Miten arkistointi hoidetaan yrityksessänne tällä hetkellä? Miten säilytätte yrityk-

sessänne paperisia asiakirjoja tai dokumentteja? 

Henkilöt B ja C yrityksissä arkistointi hoidetaan sähköisesti. Henkilön C mukaan 

suurin osa edellä mainituista käsittelemistään dokumenteista ovat tallessa ERP-jär-

jestelmässä. Henkilö B yrityksessä kaikki sähköpostit, tarjouspyynnöt, kysymykset 

yms. tulevat internet-pohjaiseen järjestelmään ja näkyvät siellä case tapauksina ja 

työjonoina. Kaikilla tiimin jäsenillä on pääsy kyseiseen järjestelmään ja kaikki sa-

maan tapaukseen liittyvät asiakirjat ja sähköpostit ovat avoimesti näkyvissä kai-

kille. Kaikki myös tallentuu kyseiseen järjestelmään ja tarvittavien asiakirjojen ha-

keminen onnistuu tilauksen numerolla tai jollain tunnisteella kuten päivämäärällä. 

Lisäksi haastateltava täydentää, että mitään ei jää omaan sähköpostiin vaan kaikki 

kulkee yleisen sähköpostin kautta, joka auttaa tietojen etsinnässä esimerkiksi sil-

loin, jos joku on pidempään töistä poissa.  

Henkilön A vastaukset poikkeavat muista haastateltavista, sillä heillä on käytössään 

paperinen arkistointi arkistointikansioihin. Kaikki tilaukset säilytetään paperisina 

kopioina kansioissa, mutta lisäksi tilaukset jäävät henkilökohtaiseen sähköpostiin 

talteen. Tilausten syötön jälkeen tilaukset löytyvät myös tilausjärjestelmästä. Asi-

akkaan tilauksen tallentaminen omaan järjestelmään ilman manuaalista käsittelyä 

ei ole vielä mahdollista. Henkilö B myös toteaa, että heilläkin on olemassa pape-

riarkisto, jossa säilytetään vanhoja säilytettäviä asiakirjoja siltä ajalta, kun digitaa-

lista arkistointia ei vielä ollut. Paperiarkistosta asiakirjat hävitetään säilytysajan 

umpeuduttua. Lisäksi on myös vanhempia työntekijöitä, jotka haluavat paperiver-

sion omaan käyttöönsä, mutta niitä ei arkistoida erikseen paperimuodossa. 

Millaisia ohjeita tai käytäntöjä yrityksessänne on viennin tilausprosessin asiakirjo-

jen arkistoinnin osalta? 

Henkilö B tiedostaa, että asiakirjojen säilytykseen liittyy tiettyjä aikamääreitä, 

mutta ei osaa kertoa tarkemmin. Lisäksi asiakirjat on tallennettu yrityksen järjestel-

mään digitaalisesti, jolloin ne säilyvät siellä automaattisesti, eikä niitä erikseen 
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hävitetä tai tuhota. Ennen nykyistä järjestelmää asiakirjat kuten tilausvahvistukset 

tallentuivat verkkolevylle, josta ne oli mahdollista poistaa säilytysajan umpeudut-

tua.  

Onko arkistointiin liittyvä lainsäädäntö tuttua ja mitä arkistoinnin lainsäädännöl-

lisiä asioita kohtaat työssäsi? Mitä lainsäädännöllisiä asioita huomioitte arkis-

toidessanne asiakirjoja? 

Haastateltavat eivät osaa tarkemmin määritellä säilytysaikoja, mutta tiedostavat, 

että laki määrää arkistojen säilytysaikoja. Henkilö A kertoo, että he säilyttävät asi-

akkaan tilaukset lainsäädännön määräämällä tavalla ja sen jälkeen ne hävitetään. 

Heillä on sopimus asiakirjojen hävittämisestä tietyn toimittajan kanssa. Lisäksi hen-

kilö B tuo esiin, että lainsäädännöllisten asioiden lisäksi on tärkeitä muita muistin-

varaisia asioita kuten laivatoimitusten ohessa tarvittavien tietojen saanti arvonli-

säveroa ajatellen. 

Miten paljon aikaa asiakirjojen käsittelyyn kuluu työssäsi? 

Kaikki haastateltavat käsittelevät päivittäin joitain asiakirjoja. Henkilön A asiakir-

jojen käsittely päivittäin on hyvin vähäistä ja suurin osa ajasta kuluu muuhun työ-

hön. Henkilön B työpäivä kuluu suurimmaksi osaksi asiakirjojen käsittelyssä ja ku-

vailunsa mukaan hänellä on lähes aina työskennellessään jokin asiakirja auki. Hän 

myös lisää, että työ on paljon muutakin kuin tilausten syöttöä tietokantaan muun 

muassa hintaselvittelyjä, tilausten seurantaa ja lähetteiden tutkimista. Henkilö C kä-

sittelee päivittäin erilaisia dokumentteja, mutta harvoin asiakirjoja täytyy tulostaa 

ja allekirjoittaa, sillä ne generoituvat pääasiassa automaattisesti. 

Mitä asiakirjoja käsittelette päivittäin työssänne?  

Haastateltavat listasivat suurimmaksi osaksi jo aiemmin mainitsemiaan asiakirjoja, 

joita useimmiten käsittelevät päivittäin. Henkilön A käsiteltävät asiakirjat poikke-

sivat muista siten, että muiden asiakirjojen lisäksi hän käsittelee myös piirustuksia 

ja reklamaatioita lähes päivittäin. 
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6.3 Teema 3 Arkistoinnin digitalisointi 

Mitä koet haasteelliseksi paperisessa arkistoinnissa? Näetkö siinä jotain hyviä puo-

lia, mitä? 

Haastateltavat olivat selkeäasti yhtä mieltä siitä, että eivät näe juurikaan hyviä puo-

lia paperisessa arkistoinnissa. Henkilö A kokee erittäin haasteelliseksi paperisten 

asiakirjojen löytymisen vain konttorista eikä tietokoneelta. Lisäksi on haastavaa ja 

työlästä etsiä tarvittavia asiakirjoja, sillä täytyy käydä läpi useampi paperi ennen 

kuin löytää tarvitsemansa. Henkilö B kokee myös haasteelliseksi tiedonhaun esi-

merkiksi tilauksia tai tilausvahvistuksia etsittäessä. Hänen mielestään digitaalista 

tietoa on huomattavasti helpompi hakea hakusanoilla, kun taas siten, että selaisi 

paperisia arkistoja kuten kansioita. Myös kansioiminen kansioihin vie enemmän ai-

kaa ja on työläämpää, kun taas digitaalinen automaattitallennus. 

Henkilö C mukaan sähköinen allekirjoitus ei ole vielä löytänyt tietään kaikkialle, 

vaikka onkin jo monessa paikassa käytössä. Hänen nähdäkseen edellä mainittu on 

yksi asia, jota voi olla hankala täysin digitalisoida ja lisäksi se aiheuttaa ylimäärästä 

tulostamista. Asiakirjojen tulostaminen taas voi olla vaikeaa, jos ei ole mahdolli-

suutta mennä toimistolle tulostamaan dokumentteja ja asiakirjoja. Hän lisää vielä, 

että koronapandemia on vaikuttanut etätyöskentelyn määrään paljon viitaten etä-

työn lisääntymiseen. 

Onko yrityksessänne käytössä jokin toiminnanohjausjärjestelmä ja miten se helpot-

taa työskentelyäsi? 

Haastattelussa on jo aiemmin ilmennyt, että henkilö B ja henkilö C käyttävät aktii-

visesti työssään toiminnanohjausjärjestelmää. Henkilö B täydentää aiempaansa si-

ten, että kokee helpommaksi, kun toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki tallentuu 

automaattisesti, oikealle tapaukselle ja löytyvät tarvittaessa sieltä kaikkien nähtä-

viltä. Näkyvyys taas helpottaa tiedon etsimistä ja sulkee pois tilanteet, joissa täytyy 

etsiä käsittelijää eli tekijää, tiedon sijaintia ja tekijän läsnäoloa. Henkilön C yrityk-

sessä lähestulkoon kaikki tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän avulla, etenkin sel-

laiset asiat, jotka liittyvät myyntitilausten dokumenttien luomiseen ja eteenpäin 
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lähettämiseen. Muut dokumentit ja allekirjoitettavat asiakirjat kulkevat myös säh-

köisesti useimmiten sähköpostin kautta. 

Miten koet hyötyväsi digitaalisesta arkistoinnista työssäsi? Onko se aiheuttanut on-

gelmia tai haasteita, jos on niin millaisia? 

Haastateltavat olivat selkeästi sitä mieltä, että digitaalinen arkistointi helpottaa huo-

mattavasti työskentelyä. He ovat myös yhtä mieltä digitaalisen arkistoinnin haas-

teista eli suurin haaste digitaalisessa arkistoinnissa on silloin kun yhteydet ei toimi 

tai jotain katoaa. Henkilö A toteaa, että on erittäin helppoa ja kätevää kun järjestel-

mästä on heti löydettävissä oikeat asiakirjat ja tieto ei ole vain itsellä vaan myös 

muiden työntekijöiden nähtävillä. Henkilö B lisää, että työskentely on lähes mah-

dotonta yhteyksien ollessa epäkunnossa. Hän tarkentaa, että yhteyskatkoja ei kui-

tenkaan ole päivittäin vaan kerran kuukaudessa tai harvemmin. Henkilö B pohtii 

myös digitaalisten ohjelmien hakutoimintoa, jonka tulee olla todella toimiva, jotta 

digitaalisuudesta saadaan kaikki tarvittava hyöty irti. Myös Henkilö C kokee, että 

kun dokumentit luodaan digitaalisesti, niiden digitaalinen arkistointikin on toden-

näköisesti myös helpompaa, kuin lähtökohtaisesti paperisten dokumenttien ja asia-

kirjojen. 

Miltä arkistointi näyttää tulevaisuudessa? 

Henkilöt A ja B ovat sitä mieltä, että tulevaisuus tulee olemaan hyvin digitaalista. 

Henkilön A mielestä parin vuoden kuluttua paperiversioita ei enää ole olemassa ja 

kaikki tulee löytymään sähköisessä muodossa. Henkilö B on digitaalisesta tulevai-

suudesta samaa mieltä ja lisää, että lisäksi tullaan säästämään luontoa ja hermoja. 

Henkilön B puhuessa luonnon säästämisestä hänelle esitettiin lisäkysymys yrityk-

sen keskittymisestä luonnonvarojen säästämiseen. Hänen mukaansa luonnon varo-

jen säästämiseen keskitytään siltä osin, että vältetään paperin ylimääräistä kulutusta 

ja on siirrytty digitaalisiin järjestelmiin. Henkilö B mainitsee vielä turvallisuusasiat, 

jotka korostuvat digitalisoitumisen myötä, jolloin niihin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, jotta vältetään esimerkiksi hakkeroinnit ja muut tietoturvauhat.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset teemoittain johdonmukaisessa 

järjestyksessä. Luku sisältää myös pohdintaa ja vastauksia tutkimuskysymykseen: 

Miksi kansainvälisen yrityksen tulisi siirtyä digitaaliseen arkistointiin viennin ti-

lausprosessissa?  Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja kerrotaan jatko-

tutkimusehdotukset. 

7.1 Kansainvälisen yrityksen viennin tilausprosessi 

Tutkimuksen tulosten mukaan tilausprosessi on monivaiheinen ja tästä syystä digi-

taalisuus nopeuttaa prosessia yritysten oikeanlaisiin tarpeisiin räätälöidyillä ohjel-

milla. Teoria tukee edellä mainittua siten, että kappaleessa 2.4 ilmenee tilaus-toi-

mitusketjun tietojen ja tavaroiden kuljetuksen synnyttävän kustannuksia. Lisäksi 

tutkimustuloksista ilmenee, että yrityksissä pyritään keskittymään kustannustehok-

kuuteen, jolloin esimerkiksi vähennetään turhaa käsittelyä ja parannetaan työn tuot-

tavuutta. Haastatteluissa nousi esille myös automatisointi kuten digitaalisten järjes-

telmien tietojen automattinen syöttö, jonka voidaan olettaa vähentävän työtä ja li-

säävän siten kustannustehokkuutta.  

Teoria tukee haastateltavien vastauksia tilausprosessin kulun ja määritelmän osalta. 

Tilausprosessin kulku on haastateltavien mukaan hyvin samankaltainen, kun teo-

rian kappaleessa 2.5 on esitetty ja teoriassakin todetaan, että useiden tilausten siirto 

ostajan järjestelmästä myyjän järjestelmään vaatii runsaasti manuaalista syöttöä. 

Kuitenkin teorian ja haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että manuaalinen 

syöttö on vähitellen jäämässä pois ja ostajat voivat itse rekisteröidä tilauksensa 

myyjän järjestelmään tai ne siirtyvät suoraan järjestelmästä toiseen. Tilaustenkäsit-

telijän työ siis helpottuu ja manuaalinen käsittely vähenee. 

Haastatteluiden mukaan tilausjärjestelmän ollessa digitaalinen se vähentää työtä, 

kuten manuaalista käsittelyä. Yrityksillä on myös kanavia ja yhteyksiä, jolloin asia-

kas voi syöttää tilauksen suoraan yrityksen järjestelmään, jolloin tilaustenkäsitteli-

jän työ vähenee entisestään ja prosessi nopeutuu. Kaikkea ei välttämättä voi 
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kuitenkaan automatisoida, koska täytyy ottaa huomion myös asiakkaan yksityis-

kohtaiset tarpeet. 

Haastateltavat kertoivat päivittäin käsittelemistään viennin asiakirjoista ja teorian 

luvun 2.6 pohjalta asiakirjat ovat samoja. Riippuen haastateltavan työnkuvasta asia-

kirjoja voi olla teoriassa mainittua enemmän. Päivittäin käsiteltävien asiakirjojen 

määrä on runsasta ja haastatteluissa tulee ilmi, että paperisten asiakirjojen käsittely 

nykyään on hyvin vähäistä tai sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Edellä mainitusta 

voi päätellä, että asiakirjojen suuren määrän takia on nopeampaa ja tehokkaampaa 

arkistoida asiakirjoja digitaalisesti, kun taas käyttää aikaa asiakirjojen tulostukseen 

ja kansioimiseen. Haastatteluissa ilmenee, että digitaaliset järjestelmät voivat auto-

maattisesti lähettää asiakirjoja asiakkaille kuten tilausvahvistuksia. Edellisestä on 

pääteltävissä, että tietotekniikan toimiessa kaikki on suurimmaksi osaksi automati-

soitua ja tällöin myös työn määrä vähenee. 

7.2 Tilausprosessin asiakirjojen arkistointi 

Haastatteluissa ilmenee, että suurempien kansainvälisten yrityksien arkistoinnissa 

on vielä nykyisinkin eroja. Yritykset ovat siirtyneet digitaaliseen arkistointiin, 

mutta kuitenkin on olemassa kansainvälisiä yrityksiä, joiden arkistointi on edelleen 

paperista. Digitaalista arkistointia käyttävien haastateltavien mukaan, kaikki yhteen 

tapaukseen eli tilaukseen liittyvät asiat tallennetaan digitaalisesti yhteen paikkaan. 

Toisin kuin paperisessa arkistoinnissa kaikki tilaukseen liittyvät asiat ovat kaikille 

vastaavaa työtä tekeville näkyvissä ja saatavissa riippumatta työntekijän fyysisestä 

sijainnista. Lisäksi haastatteluissa ilmenee, että digitaalista arkistointia käyttävillä 

yrityksillä on internet pohjaisia järjestelmiä, jonne tallentuvat kaikki saman tilauk-

sen sähköpostiviestiketjut ja asiakirjat. Kun taas toisilla yrityksillä ei ole vastaavia 

digitaalisia tallennusjärjestelmiä käytössään vaan kaikki on henkilökohtaisissa säh-

köposteissa ja kansioissa, joka taas aiheuttaa ongelmia tiedon löytämisessä ja hake-

misessa. Digitaalinen arkistointi helpottaa tiedon ja asiakirjojen hakemista, löytä-

mistä, hallinnoimista, sekä nopeuttaa tiedon arkistointia. Lisäksi teorian kappa-

leessa 3.2 todetaan, että arkistoinnin tulevaisuus tuo tullessaan läpinäkyvyyttä 
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työprosesseihin ja edellä mainitut haastatteluissa nousseet seikat ovat tekijöitä, 

jotka lisäävät läpinäkyvyyttä.  

Teorian luvussa 3.2 esitellään asiakirjan elinkaaren vaiheet, joita ovat aktiivivaihe, 

passiivivaihe ja historiallinen vaihe. Aktiivivaiheessa ja passiivivaiheessa asiakir-

joja säilytetään määrätyn aikaa, jonka jälkeen ne hävitetään. Haastatteluiden tulok-

set osoittavat, että useimmiten digitaalista arkistointia käytettäessä ei tarvitse huo-

mioida säilytysaikoja, sillä digitaalisesti asiakirjat säilyvät niin sanotusti automaat-

tisesti. Paperista arkistointia käytettäessä arkistoinnin suunnitteleminen ja toteutta-

minen edellä mainittujen asiakirjan elinkaaren vaiheiden mukaan on oletettavasti 

tuonut järjestelmällisyyttä ja logiikkaa arkistointiin sekä lisännyt kansioiden säily-

tystilaa. Digitaalisen arkistointi on muuttanut asiakirjan elinkaaren ajattelua. Esi-

merkiksi asiakirjojen fyysistä käsiarkistoa ei enää ole, eikä asiakirjoja siirrellä fyy-

sisesti arkistoista toisiin digitaalisen arkistoinnin johdosta. Kuten teorian luvussa 

4.5 myös todetaan, että sähköisillä asiakirjahallinnon ohjelmilla on mahdollista 

ajastaa elinkaaren lopussa olevien asiakirjojen tuhoutuminen ja hallita helpommin 

asiakirjan elinkaarta. Arkistointi täten nopeutuu ja työmäärä vähenee. 

Teorian lukuun 3.3 pohjaten haastateltavat ovat tietoisia olemassa olevasta lainsää-

dännöstä, joka liittyy asiakirjojen arkistointiin. Haastatteluissa tulee esille, että 

useimmiten digitaalisen arkistoinnin yhteydessä ei tarvitse itse tietää säilytysajoista 

vaan järjestelmissä tiedot säilyvät eikä niitä tarvitse erikseen tuhota tai hävittää. 

Haastatteluihin pohjaten voi päätellä digitaalisen arkistoinnin vähentävän muistin-

varaisia asioita, joka taas puolestaan vähentää työtaakan lisäksi työntekijän stressi-

tasoa. 

7.3 Arkistoinnin digitalisointi 

Haastatteluissa tuotiin esille paperisen arkistoinnin haasteita, joita ovat tiedon ja 

asiakirjojen mukana kulkeminen. Paperisten arkistojen läpikäynti on haastavaa ja 

aikaa vievää. Kuten teorian kappaleessa 4.5 ilmenee, digitaalinen arkistointi tuo 

mukanaan monia eri hakuominaisuuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat etsittävän 

tiedon löytämistä. Koronatilanteen aiheuttamat muuttuneet olosuhteet nousevat 

esille haastatteluissa. Digitaalinen arkistointi saa tällaisessa tilanteessa myös uutta 
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arvoa, kun ei ole mahdollista etätöiden tai karanteenin puitteissa mennä toimistolle 

tulostamaan arkistoitavia asiakirjoja. 

Teorian kappaleen 4.4 ja haastatteluiden pohjalta ilmenee, että toiminnanohjausjär-

jestelmien myötä asiakirjat löytyvät yhdestä paikasta ja tallentuvat automaattisesti, 

jolloin ne voidaan kohdentaa samaan tilaukseen vaivattomammin. Kaikki tämä tieto 

on yhdessä paikassa kaikille näkyvissä, joka lisää läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys 

taas sulkee pois ylimääräisen työn tilanteet ja lisää avoimuutta. 

Haastatteluiden tulokset tukevat teoriaa myös siltä osin, että digitaalinen arkistoin-

nilla on runsaasti hyötyjä verrattuna paperiseen arkistointiin. Teorian kappaleessa 

4.6 kerrotaan, että digitaalinen arkistointi on myös alkukustannuksiltaan kallista, 

mutta pidemmällä aikavälillä sen ylläpito on huomattavasti edullisempaa kuin pa-

perisen arkistoinnin. Lisäksi haastattelut osoittavat, että verkkoyhteyksien ollessa 

epäkunnossa työnteko muun muassa tilaustenkäsittelijöiden osalta on mahdotonta. 

Vikatilanteet yhteyksissä ovat kuitenkin lyhyt kestoisia ja useimmiten vika saadaan 

korjattua jo tuntien tai viimeistään päivän kuluessa. Haastatteluiden ja teorian pe-

rusteella voidaan myös todeta, että digitaalisen arkistoinnin ohjelman tulee olla to-

della tarkoin suunniteltu ja toimiva, jotta siitä saadaan kaikki tarvittava hyöty irti. 

Teoria tukee arkistoinnin tulevaisuuden osalta vastauksia siltä osin, että arkistoin-

nin digitalisoituminen entisestään on selvää, kuten kappaleessa 4.6 käy ilmi. Tie-

dostetaan tiedonhallintoon liittyvät riskit kuten turvallisuusasioista hakkerointi ja 

tiedon katoaminen. Lisäksi digitalisaation tuomien hyötyjen vuoksi muutamien 

vuosien kuluttua tuskin paperisia asiakirjoja on enää ollenkaan käytössä. Tästä voi 

päätellä, että tietoisuus ja taito digitaalisten arkistointi järjestelmien käytöstä on li-

sääntynyt ja tulee lisääntymään. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Luotettavuuskäsitteet ovat eräänlaisia mittareita ja niiden avulla tarkastellaan tie-

teellisen työn luotettavuutta. Mittareilla arvioidaan myös tutkimustulosten hy-

vyyttä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi arvioida ja tarkastella samaan 

tapaan ja samalla tarkkuudella kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Luotettavuus 
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laadullisessa tutkimuksessa riippuu tutkijan arvioinnista ja näytöstä. Luotettavuus-

mittareina tieteellisessä tutkimuksessa on reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabilitee-

tilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä, kun taas sitä, että tutkittavat asiat ovat oikeita 

kutsutaan validiteetiksi. (Kananen 2017, 175) 

Haastattelut osoittivat sen, että tulokset olivat hyvin samankaltaisia ja mikäli haas-

tatteluja toteutettaisiin lisää olennaiset tulokset todennäköisesti toistuisivat. Tältä 

osin voidaan todeta, että tutkimus on reliaabeli. Tutkimustulokset osoittivat, että 

valituilla tutkimusmenetelmillä saatiin vastauksia tutkimuskysymykseen ja siksi 

voidaan sanoa, että tutkittavat asiat olivat oikeita eli tutkimus on validi. 

Luottamuskriteereitä on monia ja niitä käytetään laadullisessa tutkimuksessa. Yksi 

luottamuskriteereistä on informantin vahvistus, joka on tulkinnan todentamista-

voista yksinkertaisin. Haastateltavalle annettiin tekstimuotoon purettu haastattelu 

luettavaksi ja haastateltava vahvisti tulkintani ja tutkimustuloksen, joka lisää tutki-

muksen luotettavuutta. Kaikki haastateltavat eivät osoittaneet halua lukea teksti-

muotoon purettuja vastauksiaan ja täten heidän osaltaan ei tullut vahvistusta luotet-

tavuudelle. (Kananen 2017, 176-177) 

Riittävä dokumentaatio on aina perustana luottavuustarkastelulle, tällöin voidaan 

jäljittää ja arvioida tutkimuksessa tehdyt ratkaisut. Aineistonkeruu-, tulkinta- ja 

analysointimenetelmiin perehdyttiin etukäteen ja valittiin tutkimukselle sopivim-

mat menetelmät. Tutkimuksen jokainen vaihe on mahdollisimman tarkasti perus-

teltu. Tutkimuksen teoria on kasattu useita eri lähteitä käyttämällä ja suurin osa 

lähteistä on kirjallisuutta. Lähteiden runsaus ja laajuus lisää tutkimuksen luotetta-

vuutta. Lisäksi tutkimuksessa käytetty alkuperäinen aineisto on säilytetty, jotta voi-

daan todentaa aineiston aitous. (Kananen 2017, 178) 

Tutkimuksessa tutkittavien määrä oli pieni, mutta riittävä tutkimuskysymyksen 

vastauksen saamiseksi. Mikäli tutkittavien määrää olisi kasvatettu, silloin myös luo-

tettavuus olisi vahvistunut entisestään. Tutkittavien tulokset alkoivat pääosin tois-

tumaan, eikä tutkimukseen tullut juurikaan uusia asioita. Tällöin saavutettiin tutki-

mukselle riittävä kyllääntymispiste eli saturaatio.  (Kananen 2017, 179) 
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Haastatteluiden kysymyksen suunniteltiin teemoittain ja kysymykset pyrittiin laati-

maan siten, että ne eivät johdattele vastaajaa tiettyyn lopputulokseen. Haastattelut 

suoritettiin haastateltaville sopivimmalla tavalla. Yksi haastatteluista tehtiin kasvo-

tusten ja nauhoitettiin, jonka jälkeen litteroitiin. Loput haastatteluista tehtiin sähkö-

postihaastatteluina vuorovaikutteisuus huomioiden. Haastatteluiden aineisto analy-

soitiin muutaman päivän sisällä haastatteluista, jotta haastattelut ovat parhaiten 

muistissa. Aineiston analysointiin käytettiin runsaasti aikaa, sekä tehtiin tarkoin ja 

harkiten.  

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus osoitti, että aihe on edelleen ajankohtainen, sillä paperista arkistointia 

käyttäviä kansainvälisiä yrityksiä on yhä olemassa. Jatkotutkimusehdotuksena voisi 

tutkia tulevaisuudessa yrityksiä, jotka ovat hiljattain siirtyneet digitaaliseen arkis-

tointiin ja mitä hyötyä se on tuonut yritykselle. Myös tutkimusvastauksissa nous-

seeseen kustannustehokkuuteen voisi keskittyä esimerkiksi tilastollisia menetelmiä 

käyttäen ja arvioida yrityksen kustannuksia digitaaliseen arkistointiin siirtymisen 

jälkeen. Olisi mielenkiintoista tutkia lukujen ja numeroiden valossa yrityksen kus-

tannushyötyjä digitaaliseen arkistointiin siirtymisen jälkeen. 
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LIITE 1 

Teemahaastattelurunko 

 
1. Taustatiedot 

a. Toimiala 

b. Työnantaja 

c. Työkokemus yrityksessä 

d. Työtehtävät/työnkuva 

 

2. Kansainvälisen yrityksen viennin tilausprosessi 

a. Yrityksen tilausprosessi 

b. Kansainvälisen kaupan haasteet viennin tilausprosessin osalta 

c. Tilausjärjestelmä 

d. Viennin tilausprosessin asiakirjojen käsittely 

 

3. Tilausprosessin asiakirjojen arkistointi 

a. Arkistointi kyseisessä yrityksessä 

b. Tilausprosessin asiakirjojen arkistoinnin ohjeet ja käytännöt yrityk-

sessä 

c. Arkistoinnin lainsäädäntö 

d. Asiakirjojen käsittelyyn käytetty aika 

e. Paperisien asiakirjojen säilytys yrityksessä 

 

4. Arkistoinnin digitalisointi 

a. Paperisen arkistoinnin hyödyt ja haasteet 

b. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö 

c. Digitaalisen arkistoinnin hyödyt ja haasteet 

 


