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Tutkimuksessa tarkasteltiin sähköiseen arkistointiin siirtymisen muutosprosessia Lah-

den kaupungin organisaatiossa vuosien 2013 – 2015 välillä. Tavoitteena oli selvittää 

kunnallisen organisaation sähköiseen arkistointiin siirtymisen vaatiman muutosproses-

sin toteutuksen ratkaisut sekä muutoksen vaikutukset hallinnollisiin prosesseihin. Työ 

on metodologialtaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineistona käytettiin 

haastatteluja sekä organisaation sisäisiä asiakirjoja. Tutkimuksessa haastateltiin koh-

deorganisaation muutoksen suunnittelun sekä toteutuksen avainhenkilöitä. Tutkimus-

tulokset osoittivat, että muutosprosessi noudatti tieteellisen tutkimuksen kuvaamaa 

muutoksen vaiheittaista etenemistä, vaikkakin vaiheet menivät osittain päällekkäin. 

Muutosprosessissa tulisi tulosten perusteella kiinnittää huomiota muutoksessa ilmene-

vien vastakkaisten mielipiteiden vaikutukseen muutoksen hidastavana tekijänä ja ottaa 

jo suunnitteluvaiheessa tämä huomioon esimerkiksi miettimällä toimiva kannustinjär-

jestelmä tukemaan muutoksen toteutusta. Merkittävimmät havainnot prosessien muut-

tumiseen liittyen olivat, että arkistointia ei voi ajatella erillisenä prosessina asiakirjan 

elinkaaren lopussa, vaan sähköisessä toimintaympäristössä arkistointi sulautuu kiinte-

äksi osaksi organisaation kaikkea toimintaa. Arkistoinnin tapaa muutettaessa on otet-

tava huomioon eri toiminnoille asetetut vaatimukset, kuten tietoturva, allekirjoitus, ar-

kistointi, arkistossa asiointi sekä hävitys. Sähköiseen arkistointiin siirtyminen muuttaa 

organisaation eri toimijoiden rooleja ja jossain kohden tuo säästöjä, mutta toisaalta 

vaatii organisaatiolta muuttumiskykyä. Osaltaan muutos vauhdittaa myös erilaisten toi-

mintojen keskittämisen mahdollisuuksia. 
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The process of changing over to electronic archiving in the organization of Lahti city between 

2013 and 2015 was the subject of the study. The aim was to detect the arrangements that are 

needed to carry out the change of the archiving system to an electronic one in the local organ-

ization as well as to report the influence of the change to the administrative processes. By the 

methodology the study is a qualitative case study that was carried out by interviews and by 

using internal documents. The key persons of both planning and implementing phase were 

interviewed. The results showed that the process of change followed the steps of gradual pro-

gress described by scientific research, yet the steps were overlapping each other to some 

extent. Based on the results, in the process of change, attention should be paid to the opposite 

opinions as an obstacle that slows down the process. This should be taken into account al-

ready in the planning phase by, for example, considering working encouragement methods to 

support the implementation of the change. Regarding the changes in the processes the most 

remarkable findings were that archiving can't be considered as a separate process at the end 

of the lifespan of the document but in electric environment, archiving is a fixed part of all func-

tions of the organization. When changing the archiving system, one should consider the re-

quirements for different functions, such as security, signature, archiving as well as visiting and 

destroying the archive. The roles of the different parties are changed when changing over to 

the electronic archiving, and in some places, it will bring savings but on the other hand, it 

requires ability for change from the organization. At the same time it also speeds up the pos-

sibilities of centralization of various functions. 
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1 JOHDANTO 
 

Muutos on muotisana, jota viljellään nykyisin sekä tiedotusvälineissä että arkipuheissa. 

Muutokset voivat olla suuria tai pieniä ja niitä voidaan johtaa ja hallita monella erilai-

sella tavalla. Kuten muutokselle, ei myöskään organisaatiomuutokselle ole määritelty 

yhtä ainoaa, laajalti hyväksyttyä teoriaa. Yksinkertaisimmillaan organisaatiomuutos 

voidaan määritellä uudeksi tavaksi organisoida tai työskennellä. Laajemmin organisaa-

tiomuutos käsittää kaikissa eri organisaatiomuodoissa esiintyvät muutoksen näkökul-

mat organisaatiorakenteen uudistamisesta perustyötehtävien muokkaamiseen. (Juuti 

& Virtanen 2009, 7 - 66) 

 

Organisaation muutoksessa on siis kyse järjestelmien, toimintatapojen ja voimavaro-

jen uudelleen järjestelyistä sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kohdistuvista 

muutoksista. Organisaation muutosta tutkitaan usein yksityisen sektorin näkökul-

masta käsin ja tästä syystä kuntakentän muutostutkimusta löytyy vähemmän. Kuiten-

kin tänä päivänä myös julkisella sektorilla käydyssä keskustelussa käytetään huo-

mattavan paljon sanaa muutos ja vaikuttaa voimakkaasti siltä, että yhteiskunnallisen 

epävarmuuden lisääntyminen ja taloudellisesta niukkuudesta kärsiminen aiheuttaa 

kuntasektorille paineita muuttua ja tehostaa toimintaansa hyvinkin nopeasyklisesti.  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Organisaation muutos julkisella sektorilla eroaa yksityisellä sektorilla toimivan yrityk-

sen muutosprosessista. Muutosprosessin hallinta varsinkin poliittisella tasolla edellyt-

tää harkintaa ja uudelleen miettimistä, mitkä ovat organisaation ydinosaamisen alu-

eet. Samanaikaisesti on uudistettava, saneerattava ja kuitenkin huolehdittava organi-

saation perustehtävästä. (Juppo 2005, 108) 

 
Suomen julkinen sektori elää tällä hetkellä entiset toimintatavat kyseenalaistavaa mur-

rosvaihetta. Muutoksen käynnistää yleisimmin kolme erillistä syytä; kriisi eli tilanne 

jossa olemassa oleva olotila ei ole enää mahdollinen, voimakkaat signaalit muutoksen 
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tarpeesta saattavat käynnistää muutoksen jo ennen varsinaisen kriisitilanteen synty-

mistä tai kolmantena ja parhaana muutoksen vauhdittajana on selkeä näkemys uu-

desta sekä sen myötä halu uudistua. (Santalainen & Huttunen 1993, 14 - 16) 
 

Muutosprosessin hallinta on yksi menestyvän organisaation tärkeimmistä tekijöistä. 

Ohjausjärjestelmien, organisaatioiden ja hallinnon uudistaminen luo mahdollisuuksia, 

joiden käyttöönotto riippuu organisaation kyvystä aidosti muuttaa toimintaansa. 

(Juppo 2005, 102) 

 

1900 -luvun puolessa välissä julkisen sektorin muutoksista käytettiin nimitystä hallin-

non rationalisointi. Keskustelun painopiste muuttui 1980 -luvun loppupuolella hallinnon 

kehittämiseksi ja 1990 -luvulta alkaen julkisen hallinnon kehittäminen onkin ollut hyvin 

merkittävää. Kehityksen merkkipaaluja ovat olleet muun muassa tulosohjausmenet-

tely, liikelaitosuudistus, keskushallinnon rakennemuutokset, alueellistaminen sekä 

aluehallinnon uudistukset, palveluiden laatuun liittyvät kehittämistoimet sekä kunta-

kentän kokonaisuudistus (Juuti & Virtanen 2009, 19 – 20). Sähköinen asiointi eli tieto-

verkkojen välityksellä tapahtuva viranomaispalvelujen hyödyntäminen on 1990-luvun 

lopusta lähtien ollut keskeisimpiä kunnallisen hallinnon kehittämisalueita (Lybeck 

2006, 66). 

 

Puhutaanpa sitten yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioista, toimivat ne joka ta-

pauksessa vuorovaikutuksessa suhteessa toisiinsa sekä itseensä. Ne molemmat 

ovat sisäisesti rakennettuja kommunikaatioverkostoja, jotka tavoittelevat päämääriä 

ja joista löytyy samankaltaisia johtamiseen, strategiseen suunnitteluun, henkilöstöpo-

litiikkaan, kumppanuuksien hallintaan sekä prosessijohtamiseen liittyviä toimintata-

poja. (Juuti & Virtanen 2009, 22) 

 

Julkisen hallinnon toimintaa muutettaessa ovat lainsäädännön asettamat vaatimukset 

keskeisessä asemassa, sillä niiden toimintaan kohdistuu paljon lakisääteisiä velvoit-

teita, jotka perustuvat eritasoisiin normeihin. Myös julkisen hallinnon tiedonhallin-

nasta huolehtivaa asiakirjahallintoa ja arkistotoimea ohjataan voimakkaasti lainsää-

dännön kautta. Lainsäädännön sekä kuntien toimintaympäristön muutokset vaikutta-

vat asiakirjahallinnossa aina myös asiakirjojen käsittelyyn ja tätä kautta niillä on 
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suora vaikutus myös tehtävien suoritusprosesseihin. Hyvin toimiva asiakirjahallinto 

tukee asioiden käsittelyprosesseja, asiakirjojen käytettävyyttä ja saatavuutta sekä te-

hostaa siten koko organisaation toimintaa (Botska 2012, 5 - 7). Asiakirjahallintoon 

kohdistuvia laintasoisia normeja ovat arkistolain (831/1994) lisäksi laki viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta (621/1999), asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja 

hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), henkilötietolaki (523/1999) sekä hallinto-

laki (434/2003) ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Näi-

den lisäksi on merkittävä määrä erilaisia ministeriöiden ja arkistolaitoksen määräyk-

siä ja ohjeita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä, tietoturvasta sekä asioiden 

ja asiakirjojen rekisteröinnistä ja arkistoinnista. 
 
L 23.9.1994/831. Arkistolaki. 
A 23.9.1994/832. Asetus arkistolaitoksesta. 
L 21.5.1999/621. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 
A 12.11.1999/1030. Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintata-
vasta. 
L 24.1.2003/13. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. 
L 6.6.2003/434. Hallintolaki 

 

Merkittävä muutoksen kohde tämän päivän kunnissa on sähköisten palvelujen kehit-

täminen sekä sähköiseen arkistointiin siirtyminen. Kun Arkistolaitos mahdollisti luvan-

varaisesti vuodesta 2006 alkaen pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sekä dokument-

tien sähköisen arkistoinnin, määräajan säilytettävissä asiakirjoissa sähköinen arkis-

tointi on ollut mahdollista aikaisemminkin, johti muutos voimakkaasti sähköisten asian-

hallinta- ja asiakirjajärjestelmien käyttöönottoon, joka merkitsee perustavanlaatuista 

toiminnallista muutosta kuntakentän organisaatioissa sekä niiden hallinnollisessa 

työssä. Sähköisen arkistoinnin mahdollistaminen luo edellytykset tiedon paremmalle 

hyödynnettävyydelle, sillä sähköistyminen mahdollistaa sähköisten palvelujen kehittä-

misen, organisaation toimintojen keskittämisen sekä prosessien tehostamisen.  

 

Lähes kaikki julkisen hallinnon toimijat miettivät tänä päivänä sähköisen arkistoinnin 

sekä dokumenttiensa hallinnan ratkaisuja. Tästä huolimatta sähköisen arkistoinnin tai 

sähköisen asiakirjojen hallinnan tutkimusta löytyy suhteellisen vähän, saati tutkimuksia 

siitä, kuinka sähköistäminen vaikuttaa organisaation prosessien toimintaan. Vasta vii-

meaikaiset sähköisten asiakirjojen hallinnan ja säilyttämisen haasteet ovat suunnan-

neet tutkimusta systemaattisesti myös asiakirjatietoja tuottaviin toimintaprosesseihin 

sekä palvelua tuottaviin tietojärjestelmiin.  
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Tieto ja tiedonhallinta ovat muutoksen ohella tähän päivään liitettäviä ilmiöitä. Organi-

saatioiden kilpailukyky, tehokkuus sekä tuottavuus vaativat, että organisaatiossa liik-

kuvaa tietoa on osattava ohjata ja johtaa oikein. On selvää, että tiedon sekä organi-

saation prosessien hallinnoiminen sähköisesti tuo monia erilaisia hyötyjä organisaa-

tiolle. Sähköisten asiakirjojen- tai dokumenttienhallinnan järjestelmien, sähköisen ar-

kistoinnin tai sähköisten allekirjoitustoimintojen puuttuminen vaikuttavat siihen, että pa-

peria tulostetaan, allekirjoitetaan, skannataan takaisin sähköisiin järjestelmiin, mapite-

taan, kopioidaan ja arkistoidaan vielä usein. Tämä on melko tehotonta nykyajan mitta-

puulla mitattuna.  

 

Tämän tutkimuksen kontekstina on Lahden kaupungin organisaatio. Erityisenä tarkas-

telun kohteena on kaupungin arkistotoimi ja tarkemmin rajattuna muutos, joka alkoi 

siitä, että Lahden kaupunki sai ensimmäisenä kuntana suomessa sähköisen säilyttä-

misen luvan myös pysyvästi säilytettäville asiakirjoille ja dokumenteille. Muutos koskee 

sähköiseen arkistointiin siirtymistä; asiakirjahallinnon sekä dokumenttienhallinnan pro-

sessien sähköistämistä Lahden kaupungin organisaatiossa. Muutoksen tavoitteena 

on, että koko asiakirjahallinto sekä dokumentinhallinta, myös pysyvästi säilytettävien 

asiakirjojen lopullinen säilytys, tapahtuu sähköisesti. Tarkastelen organisaatiossa ta-

pahtunutta muutosprosessia ja selvitän kuinka kokonaan sähköistetty asiakirjahallinto 

muuttaa organisaation hallinnollisia prosesseja.   

 

Aihe on mielestäni ajankohtainen ja hyvin mielenkiintoinen, sillä uskon siihen, että ny-

kyajan jatkuva muutos organisaatioissa vaatii selkeää muutoksen hallintaa. Se vaatii 

johtamisen taitoja sekä psykologista silmää ja ihmisen luonteen sekä organisaation 

käyttäytymisen tuntemista, mutta ennen kaikkea se vaatii mielestäni järjestelmälli-

syyttä ja kykyä viedä aloitettuja asioita eteenpäin systemaattisesti, kaiken kaaoksen ja 

epävarmuuden keskellä, niiden päätepisteeseen saakka. Uskon siis siihen, että muu-

toksen hallinnan lähtökohtana on muutoksen prosessin hallinta. 

 

Tutkimuksen lähtötilanteessa Arkistolaitos oli myöntänyt Lahden kaupungille sähköi-

sen säilyttämisen (sähköisen arkistoinnin) luvan pysyvästi säilytettäville asiakirjoille. 
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Määräajan säilytettäviä asiakirjoja oli ollut mahdollista säilyttää sähköisesti myös aikai-

semmin. Luvan saaminen vauhditti kaupungin siirtymistä kokonaan sähköiseen toimin-

taympäristöön asiakirjojen ja dokumenttien hallinnan ja säilyttämisen osalta, mikä puo-

lestaan edesauttoi kaupungin sähköisten palvelujen kehittämistä ja laajentamista. 

Kaupunki oli ottanut käyttöönsä uuden asianhallintajärjestelmän vuonna 2009. Orga-

nisaatiossa vain Teknisellä ja ympäristötoimella oli käytössään dokumenttienhallinta-

järjestelmä. Asianhallintajärjestelmä ja dokumenttienhallintajärjestelmä sekoitetaan usein 

keskenään, vaikka ne ovat eri asioita. Erottavana tekijänä on asiankäsittelyjärjestelmän 

kiinteä yhteys tehtäviin ja päätöksenteon toimintaprosesseihin, mikä yhteys dokumenttien-

hallintajärjestelmästä puuttuu. Dokumenttienhallintajärjestelmä on sähköinen tietovarasto, 

joka sisältää asiakirjoja ja muita dokumentteja ja niiden viitetietoja ilman, että dokument-

teja käsitellään prosessin osina (Lybeck 2006, 72). Lahden kaupungissa molempien jär-

jestelmien tiedonohjaus toteutetaan yhteisten tiedonohjaussuunnitelmien avulla. Tie-

donohjaussuunnitelmiin on kuvattu lähes kaikkiin kaupungin toimintoihin liittyvien teh-

tävien prosessien kuvaukset käsittely ja työvaiheineen. Prosessikuvaukset tehtiin Ar-

kistolaitoksen määrittelemän kolmitasoisen tehtäväluokittelun pohjalle, jota laajennet-

tiin tehtävätasoille kaupungin omana työnä. Työ tehtiin kiireellä kahden vuoden aikana, 

jotta uusi asianhallintajärjestelmä saataisiin käyttöön, joten prosessien kehittämisen 

näkökulma jätettiin tietoisesti työn aikana käyttämättä ja keskityttiin kuvaamaan tie-

donohjaussuunnitelmiin käytössä olevat prosessit sellaisinaan. Tiedonohjaussuunni-

telmat sisältävät prosessien työvaiheiden kuvausten lisäksi asiakirjojen sekä doku-

menttien elinkaaren ohjauksessa käytettäviä metatietoja, kuten säilytysaika, julkisuus-

tieto, tallennusjärjestelmä, tyyppitieto jne. Nämä tiedot ovat edellytys asiakirjojen sekä 

dokumenttien sähköiselle käsittelylle sekä säilyttämiselle lakien ja asetusten vaatimien 

määräysten mukaisesti.  

 

Tutkimuksen alkuasetelmaan, luvan saamiseen asti, organisaation asiakirjojen arkis-

tointi on tapahtunut perinteisellä tavalla, mikä on ohjannut myös organisaation hallin-

nollisia prosesseja. Arkistolaitoksen myöntämä lupa säilyttää pysyvästi säilytettäviä 

asiakirjoja sekä asianhallinnan että dokumenttienhallinnan järjestelmissä, mahdollisti 

vihdoin uudenlaisen ajattelun asiakirjojen arkistoinnissa, mikä puolestaan mahdollisti 

uuden ajattelutavan myös muissa hallinnollisissa prosesseissa. Sähköisen arkistoinnin 

kehittäminen oli myös luonnollinen teko ympäristökaupungiksi profiloituneelle kaupun-

gille. 
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Valitsin tutkimukseni tutkimusstrategiaksi tapaustutkimuksen. Tapaustutkimus on em-

piirinen tutkimusote, joka tutkii tämän päivän ilmiöitä sen todellisessa kontekstissa, kun 

ilmiön ja kontekstin rajapinta ei ole selkeä, ja jossa käytetään monia evidenssin lähteitä 

(Yin 2009, 4). Kohdeorganisaatiosta valitaan siis tietty tapahtumaketju jonkin aihealu-

een sisältä, jota seurataan ja kuvataan mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksessani ta-

paukseksi on rajattu kohdeorganisaation muutosprosessin kuvaaminen sekä muutok-

sen seuraukset organisaation hallinnollisiin prosesseihin. Mielestäni tutkimukseni aihe 

sopii Yinnin kuvailemaan määritelmään. Aihetta on toistaiseksi tutkittu vain vähän, 

mutta se on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtainen, sillä se koskettaa kaikkien suo-

men kuntien arkea tämän päivän suomessa. 

 

Pyrin seuraamaan ja kuvaamaan kohdeorganisaation muutosprosessin tapahtumia 

mahdollisimman tarkasti ja etsin vastausta tutkimukseni ongelmaan; Miten sähköiseen 

arkistointiin ja dokumentinhallintaan siirtyminen toteutettiin Lahden kaupungissa pro-

sessina ja miten muutos haastoi organisaation hallinnolliset prosessit? Tutkimus toteu-

tettiin vuosien 2013 – 2015 välillä. 

 

Sähköisen säilyttämisen juuret voidaan nähdä 1990 – luvun alussa, jolloin Suomessa 

aloitettiin tietoteknologian hyödyntäminen viranomaistoiminnassa, mm. viemällä hal-

linnon asiakirjojen julkaisemista tietoverkkoon. Hallinnon asiakirjojen julkaiseminen 

verkkojulkaisuina vaikutti siihen, että sähköisen toimintaympäristön hallintaan tarvittiin 

ohjeistusta, ohjaamaan paitsi tieto- että julkaisujärjestelmien suunnittelua ja hankintaa, 

myös itse tiedon käsittelyä ja hallintaa, sillä sähköinen toimintaympäristö edellytti en-

tistä enemmän metatietoja ohjaamaan tiedon käsittelyä ja asianmukaista hallintaa.  

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) antoi asiaa koskevan JHS 

143 - suosituksen vuonna 1999, joka päivitettiin vuonna 2004. Päivitetyssä suosituk-

sessa todetaan, että asiakirjojen sähköisen säilytyksen yleistyttyä on käynyt selväksi, 

että pelkästään dokumenttien kuvailuun tarkoitettu JHS 143 -standardi on riittämätön 

sähköisen asiakirjan koko elinkaaren hallinnan tarpeisiin, ja sähköisessä toimintaym-

päristössä tarvitaan metatietoja kuvailun lisäksi ohjaamaan tiedon käsittelyä ja hallin-

taa asiakirjalliseen tietoon liittyvien erityisvaatimusten sekä dokumentoinnin vaatimus-

ten mukaisen toiminnan toteutumiseksi. Asiakirjallisen tiedon metatietojen määrittely 
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onkin liittynyt erottamattomasti sähköisen asiakirjahallinnon ja asiakirjallista tietoa kä-

sittelevien järjestelmien toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn. Kansainvälisessä ta-

solla tällaista määrittelytyötä on tehty vuonna 2001 ilmestyneessä ISO 15489 Information 

and Documentation - Records Management – standardissa ja EU:n IDA-ohjelman puit-

teissa vuonna 2002 julkaistussa Model Requirements for the Management of Electronic 

Records – suosituksessa. (JHS 143, 2.)    

 
Seuraava merkittävä askel oli, kun vuonna 2006 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 

valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä niin, että asiantuntijatyön tukemiseksi 

asiakirjojen käsittelyssä otetaan käyttöön yhteinen dokumentinhallintajärjestelmä (Val-

tioneuvosto 2006, 6). Yhtenäisillä tietojärjestelmillä, käsittelyprosesseilla ja tietoarkki-

tehtuurilla haettiin sekä kustannussäästöjä että toiminnallisia hyötyjä. Tavoitteeksi ase-

tettiin, että kaikki asiakirjahallinnalliset prosessit, asiakirjan laadinta, käyttöön asetta-

minen ja julkaiseminen, tarpeettomien asiakirjojen seulonta sekä pysyvä arkistointi ta-

pahtuvat saman tietojärjestelmän puitteissa ainoastaan sähköisessä muodossa. Valti-

onhallinnossa käynnistettiin tätä varten kunnianhimoinen hanke, joka tunnetaan ni-

mellä VALDA, VALtion Dokumentinhallinta- ja Arkistointi (Valtiovarainministeriö 2007, 

6 - 12). Kehittämishanke oli mittasuhteiltaan todella suuri ja siinä tavoiteltu muutos 

merkitsi kokonaan uudenlaista asiakirjahallinnallista ajattelua koko julkisessa hallin-

nossa. Muutokseen ei oltu vielä tuossa vaiheessa täysin valmiita, joten Valtiovarainmi-

nisteriö päätti vuonna 2012 lopettaa monta vuotta ja monia vaiheita sisältäneen hank-

keen, koska se sai paljon arvostelua muun muassa kalleudesta ja käyttöönoton viiväs-

tymisestä (Valtiovarainministeriö 2012).  

 
 
Kansallisarkistossa käynnistettiin vuonna 2001 sähköisten tietoaineistojen käsittelyn ja 

pitkäaikaissäilytyksen kehittämishanke (SÄHKE-hanke). Hanke oli viranomaisten asia-

kirjojen sähköiseen pysyväissäilytykseen keskittyvä kehittämishanke, jonka tuloksena 

valmistui sähköisten tietoaineistojen käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita, metodeja 

ja käytäntöjä. Hankkeessa määriteltiin muun muassa viranomaisten integroiduille asi-

anhallintajärjestelmille asetettavia asiakirjahallinnon ja arkistotoimen vaatimuksia, niin 

sanottuja SÄHKE-määrittelyjä. SÄHKE-hankkeen mukaisesti sähköiseen asianhallin-

tajärjestelmään määritellään ennalta määrätyt käsittelykäytännöt ja järjestelmässä on 

välitön yhteys kirjattuihin asiakirjoihin. SÄHKE-määrittelyt tulee ottaa huomioon, kun 
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viranomaiset hankkivat ja suunnittelevat asiankäsittelyjärjestelmiin sisältävien pysy-

västi säilytettävien tietojen säilyttämistä yksinomaan sähköisessä muodossa. Arkisto-

laitos antoi tätä koskevan ensimmäisen määräyksen vuonna 2005, uusittu SÄHKE2-

määräys tuli voimaan vuoden 2009 alusta. 

 

Lahden kaupunki oli vuosina 2007 - 2008 Suomen suurimpien kuntien ja arkistolaitok-

sen kanssa kehittämässä julkishallinnon yhteistä eAMS (sähköinen arkistonmuodos-

tussuunnitelma) metatieto- ja tehtäväluokittelua asianhallinnan ja asiakirjahallinnan 

sekä sähköisen arkistoinnin näkökulmasta. Työ oli merkittävä, sillä kun arkistonmuo-

dostussuunnitelma, asiankäsittelyjärjestelmä, asiakirjarekisterit ja erilaiset hakemistot 

pystytään yhdistämään keskenään kommunikoivaksi asiakirjahallinnon järjestelmäksi, 

ne samalla muodostavat yhteisen metatietojärjestelmän, jonka avulla pystytään ohjaa-

maan arkistonmuodostusta kokonaisuutenaan. Arkistonmuodostussuunnitelman mer-

kitys on tässä keskeinen, koska sen sisältämiä määrityksiä kuten säilytysaika ja -pe-

ruste, julkisuusluokka, tieto rekisterin henkilörekisteriluonteesta jne. voidaan käyttää 

metatietoina kaikkien organisaatiossa asiakirjoja tuottavien tai dokumentteja taltioivien 

järjestelmien ohjauksessa. Metatiedon merkitys tulee tulevaisuudessa vielä korostu-

maan, kunhan asiakirjahallinnon erilaisten järjestelmien integraatiot lisääntyvät (Lybeck 

2006, 73). Kehittelytyön tuloksena valmistui 1.1.2009 kuntien yhteinen eAMS tehtävä-

luokitussuositus kolmelle tehtävätasolle vietynä, mikä ei ollut tasona vielä riittävä säh-

köistä arkistointia ajatellen. Alla on esimerkkinä kuva kolmen tason luokittelusta. 

 

 
Kuva 1: Tehtäväluokittelun kolme tasoa (Kuntien yhteinen tehtäväluokitus 2009) 

 

Jotta sähköinen arkistointi olisi mahdollista, tulisi luokittelun ulottua alemmille toimin-

taprosessien tasoille asti, sillä vasta niihin pystytään liittämään tiedot prosesseissa 

syntyvistä asiakirjoista sekä niiden vaatimista säilytysaika- ja julkisuustiedoista sekä 

muista niiden vaatimista metatiedoista. Seuraavana on esimerkkinä kuva alemmille 

tasoille viedystä luokittelusta. 
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Kuva 2: Tehtäväluokittelu alemmille tasoille vietynä (Lahden kaupungin tehtäväluokittelu 2015) 

 

Resurssien puuttuessa valtakunnallinen eAMS -jatkotyö hiipui ja organisaatiot, Lahti 

mukaan lukien, joutuivat pohtimaan, luomaan ja toteuttamaan eri asiantuntijatahojen 

ja järjestelmätoimittajien avustuksella omat koodistot, luokitukset, metatietomäärityk-

set sekä tarvittavat tehtäväluokitukset pidemmälle tasolle vietyinä ja kuvaamaan lisäksi 

näihin liittyvät TOS – prosessit niissä syntyvine asiakirjoineen.  

 

Käytännön toteutuksen hankaluutena ovat olleet myös monenlaiset järjestelmäratkai-

sut, joiden yhteen toimivuus ei ole ollut helposti ja ilman suuria kustannuksia toteutet-

tavissa käytäntöön. Mikäli vielä julkishallinnossa voitaisiin esim. kuntatasolla yhden-

mukaistaa tehtäväprosesseja lainsäädännöllä tai muilla määräyksillä, kuten terveystoi-

men alalla on jo tapahtumassa, säästyisi valtavasti resursseja ja kustannuksia. Nyt 

tehtäessä tiedonohjaussuunnitelmia sähköistä arkistointia varten 300 kuntaa joutuu 

kukin erikseen selvittelemään toimintaprosessejaan ja niissä syntyviä metatietoja. Yh-

denmukaistamalla toimintaprosesseja päästäisiin myös tavoiteltuun yhteismitallistetta-

vaan tietoon, joka luo edellytyksiä laadukkaammalle ja tehokkaammalle julkisen sek-

torin suunnittelulle ja johtamiselle. (Lahden kaupungin lausunto 2013)      

 

Kuntien yhteisen eAMS työn hiipumisen jälkeen vuoden 2009 alussa Lahden kaupunki 

jatkoi eAMS työtä itsenäisesti ja sai vihdoin, ensimmäisenä kuntana Suomessa, syk-

syllä 2013 luvan pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen. Arkis-

tolaitoksen myöntämä sähköisen säilyttämisen lupa koskee kahta suurinta hallinnon 

käytössä olevaa tietojärjestelmää, asianhallintajärjestelmää ja dokumenttienhallinta-

järjestelmää sekä niissä säilytettäviä tietoja ja asiakirjoja. Lupa on voimassa viisi 

vuotta, jonka jälkeen lupaa haetaan uudelleen. (Arkistolaitoksen päätös 2013)  
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Luvan myötä kaupunki organisaationa muuttaa asiakirjojen sekä dokumenttienhallin-

tansa kokonaan sähköiseen muotoon. Luvan myöntämisen kriteerit olivat vaativat. 

Lahden kaupungilta kesti 7 vuotta ennen kuin se pystyi täyttämään Arkistolaitoksen 

vaatimukset ja sille lupa myönnettiin. Luvan saaminen edellytti, että kaupunki laati hy-

väksytyllä tavalla kaikista toiminnoistaan tiedonohjaussuunnitelmat, joissa on kuvat-

tuna prosesseina kaikki kaupungin hallintotoiminnoissa käsiteltävät toimenpiteet sekä 

prosessin eri vaiheista muodostuvat asiakirjat metatietoineen (asiakirjan säilytysaika, 

julkisuus/salaisuus, henkilötietoluonne yms.). Myös luvan kohteena olevat tietojärjes-

telmät sekä kaupungin tietoturvan taso auditoitiin ja päivitettiin luvan vaatimusten mu-

kaisiksi. Organisaatio asetti muutoksen tavoitteeksi, että kaupunki toteuttaa kokonaan 

sähköistä arkistointia vuoden 2014 loppuun mennessä. Säästötavoitteiksi nimettiin pa-

peri-, postitus-, arkistotilavuokra-, tulostus-, kopiointi- ja jätehuoltokulujen pienenemi-

nen. Merkittävänä seikkana nähtiin myös entistä parempi tietoturvan taso, toimintojen 

läpinäkyvyys sekä asiakirjojen ja dokumenttien sähköisen hallinnoinnin tuoma ajan-

säästö. Papereiden korvaaminen sähköisellä säilyttämisellä nähtiin myös ympäristöte-

kona, joka sopii hyvin Lahden käynnissä olevaan Green City-hankkeeseen. (Mediatie-

dote 2013) 

 

Sähköisen säilyttämisen lupa saatiin kahdelle järjestelmälle, asianhallintajärjestel-

mälle, joka on otettu käyttöön vuonna 2009 sekä dokumenttienhallintajärjestelmälle, 

joka on otettu käyttöön Teknisellä ja ympäristötoimialalla vuonna 2006. Luvan saami-

sen jälkeen Lahden kaupungin tietohallinnossa todettiin, että sähköisen arkistoinnin 

toteuttamiseksi tarvitaan koko organisaation kattava dokumenttienhallinnan järjes-

telmä.  

 

Lahden kaupungin strategia 2025, joka on laadittu vuonna 2013, ottaa kantaa myös 

sähköisen arkistoinnin kehittämiseen. Siinä on kirjattu yhdeksi kaupunkikonsernin ta-

voitteeksi, että kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa. 

Käytännön tuottavuustoimenpiteenä Konsernipalveluiden strategiatulkinnassa on säh-

köisen arkistoinnin osalta todettu seuraavaa; ”Luodaan edellytykset asianhallinnan ja 
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dokumenttienhallinnan osalta sähköiseen arkistointiin -> Sähköisen arkistoinnin käyt-

töaste 100 % 2014”. (Lahden kaupungin strategia 2025, 19; Konsernipalveluiden stra-

tegiatulkinta 2025, 7) 

 

Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 Talousarvion Konsernipalvelujen 

osuuden toiminnallisissa tavoitteissa seuraavaa; ”Konsernipalvelut luo edellytykset 

sille, että kaupungissa on siirrytty asianhallinnan ja dokumenttienhallinnan osalta pel-

kästään sähköiseen arkistointiin vuonna 2014”. Talousarvion tuottavuustoimenpiteissä 

sähköisen arkistoinnin käyttöönoton tuottavuustavoitteiksi on kirjattu säästö paperin-

kulutuksessa ja arkistointikustannuksissa (henkilötyövuosi + vuokrat) sekä säilytettä-

vän tiedon saatavuuden parantaminen. (Talousarvio 2014, 60 - 61) 

 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja 

asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. Asianhallinta pyrkii te-

hostamaan asioiden valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista ja arkistoin-

tia sekä asiakirjallisten tietojen hallintaa. (Viitearkkitehtuuri 2014, 22) 

Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS, eAMS) on organisaation asiakirjallisten tie-

tojen käsittelyn, rekisteröinnin ja säilyttämisen ohjeisto. AMS koskee kaikkia organi-

saatiossa kertyviä asiakirjoja ja tietoaineistoja sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn 

liittyviä järjestelmiä ja menetelmiä. AMS on osa organisaation asiakirjahallinnon käsi-

kirjaa. AMS:sta käytetään myös termiä tiedonohjaussuunnitelma. eAMS on sähköinen 

arkistonmuodostussuunnitelma. (Viitearkkitehtuuri 2014, 22 ) 

 

Arkistotoimi on toimintakokonaisuus, jonka tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käy-

tettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä 

asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Edellä sanottu koskee asia-kir-

jojen lisäksi kaikkia asiakirjallisia tietoja. (Lybeck 2006, 258) 
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Dokumenttienhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseissa syntyvien doku-

menttien käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan.  
 
Metatiedot (kuvailutiedot) ovat asiakirjallisen tiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta 

sekä asiakirjallisen tiedon hallintaa ja käsittelyä koko niiden elinkaaren ajan kuvaavaa 

tietoa. Metatiedot mahdollistavat asiakirjallisten tietojenhaun, paikallistamisen ja tun-

nistamisen. Niiden avulla myös automatisoidaan asiakirjallisten tietojenlaatimis- ja kä-

sittelyvaiheita sekä määritellään viittauksia eri asiakirjallisten tietojen välille. (SFS-ISO 

15489-1 2007, 9) 

 Prosessi on sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen. 

Se on sarja tapahtuvia muutoksia tai toimintoketju (prosessin kuvaus). (Karimaa 2004, 

274) 

Pysyvä säilytys on asiakirjojen arvonmäärityksessä ja arkistolaitoksen päätöksissä 

käytetty ilmaus, jolla tarkoitetaan asiakirjan/tiedon säilyttämistä ilman, että säilyttämi-

selle on katsottu voitavan asettaa mitään aikarajaa (säilytysperspektiivi satoja vuosia). 

(Lybeck 2006, 262) 

Sähköinen allekirjoitus on sähköisessä muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka 

loogisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilölli-

syyden todentamisen välineenä (Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003). (Lybeck 

2006, 264) 

Sähköinen arkistointi määritelmä tässä tutkimuksessa sisältää kokonaisuuden, joka 

muodostuu arkistoinnista, asianhallinnasta sekä dokumenttienhallinnasta. 

 
Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on suunnitelma asiakirjojen ja niihin liittyvien meta-

tietojen hallinnoimiseksi.  

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata kohdeorganisaatiossa tapahtuvaa muutosta 

sen todellisessa kontekstissa. Tutkimusajanjakso on kolme vuotta, toukokuusta 2013 

vuoden 2015 syksyyn. Muutosprojektia ei ole vielä tutkimukseni päätyttyä saatu vietyä 
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vakiinnutusvaiheeseen, johtuen aikataulun venymisestä. Tutkimuksen näkökulma on 

muutoksen toteutus prosessina, sekä muutoksen vaikutus sen kohteena oleviin orga-

nisaation hallinnollisiin prosesseihin. Tämän näkökulman mukaisesti haluan tutkimuk-

sessani etsiä vastausta kysymykseen; Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumen-
tinhallintaan siirtyminen toteutettiin Lahden kaupungissa prosessina ja miten 
muutos haastoi organisaation hallinnolliset prosessit? Keskeistä työssäni on ku-

vata miten muutosprosessi vietiin läpi muutoksen tarpeen havaitsemisesta sen toteu-

tukseen asti, sekä kuvata muutoksen vakiinnuttamisen tilanne ja suunnitelmat muu-

toksen loppuun saattamiseksi. Keskeistä työssä on myös selvittää miten tapahtunut 

muutos vaikutti organisaation hallinnollisiin prosesseihin. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät, aineiston keruu, analysointi sekä luotettavuus  
 

Tämä työ on metodologialtaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on 

kerätty useista eri lähteistä, mitä pidetään tapaustutkimuksille suotavana. Tutkimusai-

neistona voidaan käyttää mm. dokumentteja, arkistoja, haastatteluja sekä havaintoja. 

Tässä tutkimuksessa organisaation omina asiakirjoina ja dokumentteina käytettiin kau-

pungin johtoryhmän pöytäkirjoja, sähköisen arkistoinnin ja dokumenttienhallinnan työ-

ryhmän sekä sen alaryhmien kokousten muistioita, pöytäkirjoja ja muistiinpanoja, vi-

ranhaltijapäätöksiä, sähköisen säilyttämisen luvan hakemukseen liittyviä asiakirjoja, 

sähköisen arkistoinnin esittelymateriaalia, sisäisen Intran julkaisuja sekä organisaation 

julkisilla Internet-sivuilla julkaistua materiaalia. Haastatteluaineistoa kerättiin kahteen 

otteeseen, tutkimuksen alkupuolella syksyllä 2013 sekä sen loppupuolella keväällä 

2015. Ensimmäinen haastattelu oli avoin yksilöhaastattelu tutkimuksen taustatietojen 

keräämiseksi. Siinä haastateltiin yhtä prosessin avainhenkilöä, kaupunginaktuaaria, 

muutoksen tarpeeseen johtaneiden tapahtumien tietojen keräämiseksi.  

 

Varsinainen tutkimushaastatteluaineisto on kerätty henkilökohtaisina teemahaastatte-

luina. Tutkimuksen otos on 7 henkilöä. Heidät valittiin muutoksen suunnittelusta ja to-

teutuksesta vastanneiden ryhmien edustajista siten, että kaikki toimialat ovat edustet-

tuina. Teemahaastattelut toteutettiin keväällä 2015. Tutkimuksen aineiston analysoin-

tiin on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne  
 

Tutkimusraportissa etenen vaiheittain teoriakatsauksen kautta tutkimuskohteeseen. 

Ensimmäisessä luvussa kuvaan tapaustutkimuksen kohteena olevan organisaation, 

Lahden kaupungin, muutostilanteen taustaa. Ennen muutoksen taustan esittelemistä 

käyn läpi tutkimusongelmaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä niiden väliset suhteet. 

Seuraavaksi käyn läpi tutkimusongelman rajauksineen sekä tutkimuksen tavoitteet. 

Kuvaan ensimmäisessä luvussa myös periaatteet tutkimuksessa käytetyn tutkimusme-

netelmän, aineiston keruun, analysointitavan sekä tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nin osalta. Tutkimusraportin toisessa luvussa käyn läpi organisaatiomuutoksen tieteel-

lisen tutkimuksen historiaa sekä organisaatiomuutoksen ja muutosprosessin teoriaa. 

Kolmannessa luvussa käyn läpi teoriakatsauksen organisaation prosesseihin. Neljän-

nessä luvussa kuvaan miten tutkimus toteutettiin kronologisessa järjestyksessä empii-

risen aineiston perusteella. Käyn luvussa läpi myös haastatteluaineiston keräämisen 

sekä analysoinnin eri vaiheet, samoin kuin otan kantaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Luku viisi käsittelee tutkimuksen tuloksia käyden läpi haastatteluista saadut vastauk-

set.  Luvussa kuusi vedän yhteen vastausten analysoinnin tulokset peilaten niitä teori-

oihin organisaation muutoksen prosessista sekä organisaation prosesseista. Esittelen 

luvussa myös tutkimuksen tuloksista johdetut johtopäätökset sekä pohdin mahdollisia 

jatkotutkimuskysymyksiä. 
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2 ORGANISAATIOMUUTOS 

 

Tässä luvussa käyn läpi organisaation muutokseen liittyvää teoriaa organisaation muu-

toksen, muutoksen prosessimaisen toteutuksen sekä muutosvastarinnan osalta. Lu-

vussa 2.1 avaan muutosta käsitteenä ja luvussa 2.2 käyn lyhyesti läpi organisaa-

tiomuutoksen tieteellisen tutkimisen historiaa. Luku 2.3 pitää sisällään muutoksen pro-

sessimaisen toteutuksen malleja ja luvussa 2.4 esitellään muutokseen liittyvää muu-

tosvastarintaa.  

 

2.1 Muutos käsitteenä 
 

Muutoksella käsitteenä tarkoitetaan määritelmällisesti jonkin muutosta joksikin 

toiseksi, kohti tavoiteltavaa tilaa. Muutosprosessi puolestaan kuvaa tapahtumaketjua, 

eli sitä kuinka muutos toteutetaan. Organisaation muutosta voidaan puolestaan tarkas-

tella tietoisena, johdettuna prosessina (Juppo 2005, 103).  Yksinkertaistettuna muutos 

alkaa ihmisten tiedoista ja asenteista. Muutokset asenteissa johtavat muutoksiin yksi-

löiden käyttäytymisessä. Muutokset yksilöiden käyttäytymisessä taas johtavat organi-

saation muutokseen (Haveri & Majoinen 2000, 34). 

 

Organisaatiomuutos on ilmiönä vaikeasti määriteltävä. Se voi kohdistua esimerkiksi 

organisaation rakenteisiin, toimintatapojen muuttamiseen, uusien palvelujen kehittämi-

seen tai asiakaspalvelun uudistamiseen. Yksinkertaisimmillaan se on uudenlainen 

tapa organisoida tai työskennellä ja laajempana käsitteenä se käsittää kaikki muutok-

sen näkökulmat organisaatiorakenteen uudistamisesta perustehtävien muuttamiseen. 

Organisaatiomuutoksia tyypitellään usein kahteen tai kolmeen erilaiseen kategoriaan. 

Juutin & Virtasen (2009) mukaan organisaatiomuutos voi olla tarkkaan suunniteltu ra-

tionaalinen prosessi, jossa jokainen muutoksen vaihe tiedetään etukäteen. Suunniteltu 

rationaalinen prosessi perustuu oletukseen analyyttisestä ajattelusta, tarkoittaen muu-

tostarpeen todentamista, muutosvaiheiden yksilöintiä, muutoksen johtamista sekä yk-

silöiden käyttäytymistä. Toisesta ääripäästä löytyy anarkistinen, sattumanvarainen ja 

suunnittelematon prosessi, jossa muutosta lähdetään toteuttamaan enemmän tai vä-

hemmän intuitiivisesti hyväksymällä ajatus, että monimutkaisia päätöksentekotilanteita 
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ja muutosprosessin riskejä ei voi ennakoida kovinkaan tarkasti. (Juuti & Virtanen, 

2009, 15 - 30) 

 

Haveri & Majoisen (2000) mukaan organisaation muutos on joko reaktiivista tai proak-

tiivista, eli ulkoa tai organisaation sisältäpäin lähtevää. Reaktiivinen muutos on ikään 

kuin pakon sanelemaa ja se lähtee liikkeelle ulkoisen uhan edessä. Siihen liittyviä piir-

teitä ovat päätöksenteko uhkien alla, suorat ratkaisumallit ja muutoksen ohjaaminen 

ulkoapäin. Muutos voi olla myös proaktiivinen, jolloin muutoksessa lähdetään liikkeelle 

sisäisestä kehityksestä. Proaktiivinen muutos on innovatiivista muutosta, joka lähtee 

usein liikkeelle itsearvioinnista tai koulutuksesta saaduista uusista ideoista. Siihen liit-

tyvät myös ennakoivat päätökset, kommunikointi ja ryhmätyön kulttuuri. Julkisen sek-

torin organisaation muutoksessa on usein kyse reaktiivisesta, ulkoa päin tulevasta 

muutoksesta. Haverin & Majosen (2000) mukaan muutoksen voi jakaa myös irratio-

naaliseen ja rationaaliseen muutokseen. Heidän mukaansa rationaalinen puoli on ta-

voitetietoista ja strategista lähestymistä, kun taas irrationaalinen puoli syntyy erilaisista 

ryhmädynaamisista ilmiöistä, ihmisistä ja heidän tuntemuksistaan. (Haveri & Majoinen 

2000, 24 - 26)  

 

Julkisten organisaatioiden muutoksissa irrationaalinen näkökulma tarkoittaa organi-

saatiossa toimivien yksilöiden näkökulmien sekä tunteiden huomioimista (Nyholm 

2008, 61). Organisaatiot ovat monimutkaisia sosiaalisia järjestelmiä, joissa on sisään-

rakennettuna vakiintuneita virallisia sekä epävirallisia toimintatapoja, prosesseja sekä 

henkilöiden välisiä suhteita. Vallitseva tyytyväisyys rakentuu pitkälti näiden varaan ja 

siksi tällaisten jo organisaation kulttuuriin vakiintuneiden tapojen muuttaminen ei ole 

helppoa. Pienet ja asteittaiset muutokset ovat yleensä helpommin toteutettavissa kuin 

suuret ja aikaa vievät, syvällekäyvät muutokset. Organisaatiossa esiintyvä kulttuuri, 

epäviralliset säännöt ja tavat, vaikuttavat oleellisesti muutoksen toteuttamisen mahdol-

lisuuteen tai mahdottomuuteen. Vallitsevan kulttuurin noudattaminen vähentää ihmis-

ten epävarmuuden tunnetta. Kuntien organisaatioiden muutoksissa on otettava oman 

sisäisen organisaation lisäksi huomioon myös kuntalainen -sidosryhmän tyytyväisyys 

ja suhde omaan kuntaansa, sillä he ovat selkeä kuntien sidosryhmä, jota kuntaorgani-

saatioissa tehtävät muutokset koskettavat. Kuntalaisilla on suhde omaan kuntaansa 
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monesta eri näkökulmasta; asukkaana, asiakkaana, veronmaksajana sekä ”osakkeen-

omistajana”. Syvällinen muutos, joka ulottuu organisaation kulttuuriin ja toimintatapoi-

hin ei onnistu pelkästään järkisyihin vedoten, sillä muutos edellyttää aina jostain luo-

pumista. Mikäli asioiden käsittelylle tunnetasolla ei anneta riittävästi aikaa, on muutok-

sen aikaansaaminen huomattavasti hankalampaa viedä läpi, sillä vain luopumisen su-

rutyö antaa tilaa uuden omaksumiselle.  (Haveri & Majoinen 2000, 29 - 37) 

 

2.2 Organisaatiomuutoksen tieteellisen tutkimuksen historia 
 
Luoma (2010) on koonnut yhteenvedon W. Warner Burken (2002) nimeämistä nyky-

päivän tieteellisen organisaatiomuutoksen merkittävämmistä taustateorioista. Yhteen-

vedon mukaan organisaatiomuutoksen tieteellinen tutkimus on melko uutta, sillä sen 

merkitykselliset taustat ulottuvat noin sadan vuoden takaiseen aikaan siten, että tutki-

mukset painottuvat viimeisille kuudellekymmenelle vuodelle. Ensimmäisiä merkittäviä 

organisaatiomuutoksen tutkijoita oli Frederic Taylor (1856 – 1915), joka tutki tieteellistä 

liikkeenjohtoa, korostaen toiminnan tehokkuutta. Taylorismin perusperiaatteet olivat 

tiedon kerääminen, työntekijöiden valinta ja kehittäminen, tieteen ja ammattitaitoisen 

työntekijän yhdistäminen sekä työn uudelleenjako kahteen; työntekijät ja työnjohto. 

Hawthorne – tutkimukset (1924 - 1933) olivat tärkeä edelläkävijä organisaatiomuutok-

sen tutkimuksessa. Tutkimukset lähtivät ajatuksesta, että työntekijän tuottavuuteen 

vaikuttavat eniten työntekijöiden työolot kokonaisuudessaan (mm. tulospalkkaus, vas-

tuu, viihtyvyys ym.). Ne toimivat edeltäjänä työntekijöiden olojen parantamisessa ja 

inhimillistämisessä. Työpsykologiaa 1940 – 1950 luvuilla tutkinut Edwin A. Fleishman 

tutki, muuttuvatko esimiesten asenteet ja käyttäytyminen kahden viikon koulutuksessa 

johtajuuden periaatteista sekä tekniikoista. Merkittävä tulos olikin, että koulutus oli te-

hokas omiin tavoitteisiinsa nähden vain jos koulutettavan osaston ilmapiiri tuki alun 

perinkin koulutuksen tavoitteita. 1949 Likert Instituutissa yhdistettiin organisaation ti-

lanteen määrityksen ja ryhmädynamiikan kyselytutkimukset, joista muodostui kysely-

palaute-metodi. Se perustuu kerättyyn dataan ja kytkeytyy suoraan organisaation jä-

seniin. Sitä käytettiin arvioimaan työntekijän moraalia ja asenteita organisaatiota koh-

taan. Myöhemmin v. 1967 Likert kehitti organisaation tuntomerkki-profiili – kyselyn, 

joka jaotteli organisaatiotyypin neljään kategoriaan: omavaltainen, inhimillinen itseval-

tius, neuvotteleva/konsultatiivinen sekä osallistava ja inhimillinen johtaminen. Likertin 
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mukaan viimeisin oli suositeltavin kategoria. Herkkyyskoulutus (Kurt Lewin 1946) oli 

pienryhmäkeskusteluja, joissa tutkittiin kyseisen ryhmän käyttäytymistä. Siinä osallis-

tujat antavat ja ottavat palautetta toisiltaan, koskien heidän käyttäytymistään ryh-

mässä. Palaute toimii oppimisen lähteenä henkilökohtaiseen oivaltamiseen sekä ke-

hittymiseen. Sosiotekniset systeemit kehitettiin 1950 luvulla Englannissa. Sen mukaan 

organisaatiomuutos tarkoittaa tiedon keräämistä sekä sosiaalisesta että teknisestä 

systeemistä, jonka jälkeen toimitaan siten, kuin ne olisivat toisistaan riippuvaisia, eli 

toisen muutos vaikuttaa suoraan toiseen. Siinä on huomioitava aina kolme toisiinsa 

liittyvää tasoa; työjärjestelmä (esim. osasto), koko organisaatio sekä mikrososiaalinen 

järjestelmä (esim. organisaatiot saman toimialan sisällä). Organisaation kehittäminen 

(OD) perustuu käyttäytymistieteeseen ja on riippuvainen toimintatutkimuksellisesta lä-

hestymistavasta. Sen taustalla ovat herkkyyskoulutus sekä sosiotekniset systeemit. 

Siinä kerätään dataa systemaattisesti johonkin yksilöityyn ongelmaan liittyen, jonka 

jälkeen tieto analysoidaan ja toimitaan tulosten mukaisesti. Blake & Mouton kehittivät 

1960 luvulla johtamisruudukon. Se on OD:n erityistapaus, jossa verrattain tarkkaan 

jäsentyy näkökulma yksilölliseen sekä organisatoriseen muutokseen. Siinä kehittämi-

nen perustuu poikkileikkaustutkimuksen analyysiin, joka on yleistettävissä useimpiin 

organisaatioihin. Lisäksi organisaatiomuutosta on tutkittu pakottamisen ja vastakkain-

asettelun sekä johtamiskonsultoinnin kautta.  (Luoma, 2010 43 - 48; Burke, 2002, 19 - 

45) 

Uudempiin organisaatiomuutosteorioihin kuuluu oppiva organisaatio, jonka oppi-isiä 

ovat Schein, Senge, Argyris. Jokaisella näistä on oma näkemyksensä siitä, miten tun-

nistaa oppimisen esteet ja sitä kautta ilmaista taustalla oleva organisaatiomuutoksen 

teoria. Senge näkee organisaation tehottomuuden huonosti suunnitellun systeemin toi-

mintana. Hänen systeemidynamiikkansa perustuu osittain systeemiteoriaan ja osin op-

pivan organisaation teoriaan. Scheinin lähestymistapa, prosessikonsultaatio, on rat-

kaisukeskeistä organisaationkehittämiseen tähtäävää toimintaa. Mallin taustalla ovat 

olettamukset, joiden mukaan kaikki organisatoriset ongelmat ovat ihmisten vuorovai-

kutukseen ja prosesseihin liittyviä sekä että asiakas tietää ja omistaa kehittämisongel-

man sekä toimii sen ratkaisemiseksi. Argyrisin organisaation toiminnan kehittämiseen 

tähtäävässä teoriassa esitetään, että organisaation oppimista tapahtuu kahdella ta-

solla. Yksikehäinen oppiminen (single-loop) on organisatorista oppimista, jossa virhe 

havaitaan ja korjataan, jonka jälkeen organisaatio jatkaa toimintaansa, mahdollisesti 
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tehokkaampana kuin ennen. Kaksikehäinen oppiminen (double-loop) edellyttää vir-

heen havaitsemista ja korjaamista siten, että ongelman poistamiseksi tutkitaan epä-

tyydyttävät tekijät ja muokataan niitä muuttamalla organisaation normeja ja päämääriä 

sekä strategioita. (Edmonson 1996, 575 - 576) 

Lanning (2001) on koonnut väitöskirjassaan useiden tutkijoiden näkökulmia organisaa-

tiomuutoksen menestystekijöistä. Hänen mukaansa niistä nousee esiin tarkoituksen-

mukainen osallistuminen, johdon tuki, tehokas kommunikointi, prosessin valvonta, mo-

tivointi, toimintaympäristön tukeminen, tarkoituksenmukainen suunnitelma, selkeä 

tarve muutokselle sekä kouluttaminen. Jotta muutos saataisiin onnistumaan tehok-

kaasti, tulee ymmärtää niitä tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä muutoksen onnistumi-

sessa. Muutosprosessin läpiviemisessä tarvitaan muutosprosessiosaamista, muutos-

johtajuutta, muutoksen ilmiöiden tuntemista, itsensä johtamistaitoja, taitoa luoda tarvit-

tavia organisaatiorakenteita, taitoa luoda tarkoituksenmukaisuutta muuttuvissa olosuh-

teissa sekä taitoa edistää ihmisten kykyä selvitä muutoksessa.  (Laamanen 2005, 24, 

308 - 309.) 

 

2.3 Organisaatiomuutoksen toteuttaminen prosessina 

 

Muutosprosessi lähestymistapa pohjaa strategiseen johtamiseen, organisaation teori-

oihin, sosiaalipsykologiaan sekä liiketoiminnan historiaan. Siinä kuvataan elinkaaria, 

sitä miten yksilöt, ryhmät ja organisaatiot kehittyvät, luovat uutta, kasvavat, muuttuvat 

tai taantuvat. Muutosprosessit voidaan jakaa itsenäisiin tai tietoisesti suunniteltuihin 

muutoksiin, joihin liittyy hitaampi ja hallitumpi kehitysprosessi tai nopeisiin, vallanku-

mouksellisiin muutoksiin, jotka liittyvät usein toimialan tai teknologian kehityksen muu-

toksiin. Muutosprosessit ovat toisiaan seuraavia ajasta riippumattomia tapahtumia, 

jotka näkyvät yksilöiden, ryhmien ja koko organisaation sopeutumisena ja kehittymi-

senä muutoksen suuntaan. Muutokset voivat tapahtua suunniteltuina tai ennakoimat-

tomina. Johtamisen haasteellisimpia tehtäviä on toivottujen ja tarkoitettujen (induced 

processess) muutosten läpivienti, mutta myös vähittäin ja huomaamattomasti tapahtu-

vien muutosten (autonomous processess) tunnistaminen. Muutoksen seurauksena or-

ganisaation luonne, koko ja identiteetti voivat muuttua. Muutosprosessiajattelun juuret 

löytyvät muun muassa strategisesta johtamisesta ja organisaatioteorioista. (Garvin 

1998, 40–57.)  
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Organisaation muutosprosessin tarkastelu tulee sitoa ympäristöön ja siihen konteks-

tiin, jossa organisaatio toimii. Toiminnan reunaehdot on otettava tarkastelussa aina 

huomioon. Julkisen sektorin organisaation muutoksessa tulee huomioida seuraavat 

reunaehdot; toiminnan lainmukaisuus ja hyvän hallinnon periaatteet sekä toisaalta hal-

lintokulttuurin jäykkyys ja hierarkisuus, joten muutokset vievät usein paljon aikaa ja 

vaativat paljon suunnittelua sekä etukäteisselvityksiä. Julkishallinnon sidosryhmät on 

otettava huomioon ja niiden tuki on varmistettava ennen muutosta, muutoksen perus-

tana tulee olla yleinen etu. Muutoksen impulssit ja ohjaus tapahtuvat suureksi osaksi 

organisaation ulkoapäin, päätökset ja ohjaus ovat usein poliittisia, joten poliittinen tuki 

ja halu muutoksille ovat tärkeitä edellytyksiä. Toiminnan muutosten tulee tapahtua jul-

kisesti ja avoimesti, muutoksesta tiedottamisen tulee olla riittävää ja kattavaa. (Juppo 

2005, 112 – 113) 

 

Kunnan organisaation muutoksissa on aina otettava huomioon myös asiakirjahallinnon 

vaatimukset.  Asiakirjahallinnon kannalta muutosprosessin onnistunut läpivienti edel-

lyttää yleensä työryhmän perustamista ohjaamaan ja valvomaan muutoksen etene-

mistä. Muutosprosessin ajaksi nimetään asiakirjahallinnon työryhmä ja siihen nime-

tään vastuullinen vetäjä. Työryhmän vetäjän aika yhteistyöhön ja ohjaukseen tulee var-

mistaa siten, että kaikilla muutoksessa mukana olevilla tahoilla on mahdollisuus saada 

tarvittava määrä neuvontaa ja ohjausta. Asiakirjahallinnon muutostilanteen vetäminen 

tulee aloittaa nykytilan kartoittamisella. Muutos on hyvä rakentaa tietämykselle siitä, 

mikä on nykytilanne ja mitkä ovat mahdolliset ongelmakohdat. (Botska 2012, 7 – 16) 

 
Arkistointia ei voi koskaan kehittää tyhjiössä, irrallaan organisaation varsinaisista toi-

mintaprosesseista. Jos kyseisissä prosesseissa on tarpeettomia vaiheita, päällekkäi-

syyksiä tai muita epätarkoituksenmukaisia piirteitä, prosessien tuottama aineisto on 

todennäköisesti käytettävyydeltään ongelmallista. Jos varsinaista toimintaa virtavii-

vaistetaan, se koituu myös arkistonmuodostuksen hyödyksi. Arkistonmuodostussuun-

nitelma “läpivalaisee” organisaation rakenteet, toimintaprosessit ja niihin liittyvät tieto-

aineistot, mistä seuraa, että suunnitelma on käyttökelpoinen työväline prosesseja ke-

hitettäessä. (Lybeck 2006, 80) 
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John Kotter (2012) esittelee muutosprosessin kahdeksanvaiheisena ohjelmana, joka 

pitää sisällään käytännölliset ohjeet muutoksen toteuttamiseksi. Hän kuvaa myös tyy-

pillisimmät virheet, joita eri vaiheissa ilmenee. Kotterin kuvaamat vaiheet pitävät sisäl-

lään; 1) muutoksen välttämättömyyden perustelun, 2) ohjaavien tiimien muodostami-

sen, 3) vision muodostamisen, 4) vision viestimisen, 5) henkilöstön valtuuttamisen, 6) 

lyhyen aikavälin tavoitteiden suunnittelun ja aikaansaamisen, 7) muutosten juurrutta-

misen ja uusien suunnitelmien laatimisen sekä 8) uusien toimintatapojen vakiinnutta-

misen organisaation kulttuuriin. Kotterin mukaan muutoksen ongelmakohdat ovat näi-

den eri vaiheiden vastakohtia. Hänen mukaansa muutoksen välttämättömyyttä ei usein 

korosteta tarpeeksi, vaan oletetaan johdon näkemyksen riittävän. Ohjaava tiimi pitäisi 

muodostaa tarpeeksi vahvana, jotta sillä on tarpeeksi auktoriteettia ja uskottavuutta 

toteuttaa muutos. Usein muutosvision kuvaamiseen ei ole panostettu tarpeeksi tai siitä 

viestitään puutteellisesti. Lyhyen aikavälin tulokset ovat tarpeellisia, jotta mielenkiinto 

ja innostus muutokseen säilyvät. Lopulta muutoksen onnistumisen kuitenkin näkee 

vasta siitä, saadaanko se juurtumaan organisaation kulttuuriin.  (Kotter 2012, 33 -145)  

Muutosprosessimalleja yhdistelemällä voidaan hahmottaa joitakin yleisiä muutoksen 

läpiviemiseen liittyviä vaiheita. Haveri & Majoinen (2000) jakavat nämä vaiheet neljään 

erilliseen kohtaan. Kohdat ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa. Vaiheet ovat 1) muu-

tostarpeen esiintuominen, 2) muutossuunnitelma ja sen kommunikoiminen, 3) muutok-

sen toteuttaminen, 4) muutoksen vakiinnuttaminen. (Haveri & Majoinen 2000, 42 ) 

Nyholm on tutkinut väitöskirjassaan eri tutkijoiden (mm. Nadler et al. 1992; Kotter 1996; 

Burke 2002; Juuti et al. 2004) muutosmalleja ja myös hän esittää, että organisaa-

tiomuutoksen kokonaisvaltaista toteuttamista helpottamaan luoduille malleille on joita-

kin yhteisiä piirteitä. Ensiksikin mallit jaottelevat muutosprosessin useimmiten neljään 

vaiheeseen, vaiheiden alle sijoittuvat mekanismit saattavat kylläkin hieman vaihdella 

eri malleissa. Toiseksi; yhteistä on myös se, että muutoksen onnistumisen kannalta 

tärkeimpinä pidetään vaiheita 1-3.  Vaiheet eivät kuitenkaan edellytä muutoksen line-

aarista etenemistä. Muutosprosessin etenemisen jakaminen neljään vaiheeseen pitää 

sisällään: 1) tarve, 2) suunnittelu, 3) toteutus ja toimeenpano sekä 4) vakiinnutus. (Ny-

holm 2008, 60 - 63; Luoma 2010, 84 - 86) 
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Lanningin mukaan onnistuneen muutoksen toteuttamiseksi tulee ennen muutospro-

sessin aloittamista muodostaa kolme erillistä prosessia, tahto-, kyky- sekä mahdolli-

suus-prosessit. Näiden organisaatiomuutoksen eri prosessien rajat ovat häilyviä ja 

oleellista ei olekaan mihin prosessiin mikäkin toimenpide kuuluu, vaan se, että kaikki 

prosessin tavoitteet saavutetaan ja se tapahtuu vain kiinnittämällä huomiota kaikkien 

kolmen prosessin eri toimenpiteisiin. Hänen mukaansa onnistuneen muutoksen perus-

tana tulisi kehittämisprojektiin osallistuvilla olla tahto, kyky sekä mahdollisuus kehittää 

organisaation toimintaa. Oleellista hänen mukaansa on, että kaikki kolme tekijää ovat 

välttämättömiä, jotta pystytään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tahto, kyky ja mah-

dollisuus eivät ole toisistaan riippumattomia tekijöitä vaan voimakkaassa riippuvuus-

suhteessa toisiinsa. Karkeasti ajateltuna ensin tulee tahto, sitten kyky ja viimeiseksi 

luodaan edellytykset mahdollistaa muutos, mutta huomioitavaa on, että tahto, kyky ja 

mahdollisuus eivät välttämättä kehity juuri tässä järjestyksessä. Monesti on niin, että 

tahto tulee vasta viimeisenä. Jotta sekä tahto, kyky että mahdollisuus kehittää saadaan 

aikaiseksi, on tiedettävä mitä niiden luomiseksi on tehtävä, eli on tiedettävä miten joh-

detaan, suunnitellaan, mitataan ja palkitaan sekä organisoidaan ja koordinoidaan muu-

tosta. (Lanning 2002, 143 - 157) 

 

2.3.1 Tahto, kyky ja mahdollisuus 
 

Lanning (2002) esittää, että muutostarpeen havaitsemisen tulisi käynnistää Tahto – 

prosessi, jonka tavoitteena on muutoksen tarpeen sekä perusidean ymmärtäminen ja 

hyväksyminen sekä usko sen onnistumiseen. Siinä panostetaan turhien pelkojen pois-

tamiseen sekä jokaisen henkilökohtaisen edun ymmärtämiseen. Tahto sisältää valmiu-

den tehdä töitä sekä nähdä vaivaa muutoksen eteen. Sen tehtäviä ovat projektin konk-

reettisten tavoitteiden asettaminen, kehityksen kannattavuuden mittareiden alustava 

miettiminen, uhkakuvien ja mahdollisuuksien kartoittaminen, palkitsemisjärjestelmän 

alustava suunnittelu ja aikataulutus, suunnittelu henkilöstön kanssa yhteistuumin, 

suunnitelmista tiedottaminen ja keskustelu, uusiin toimintatapoihin ”pakottaminen” eli 

sellaisten tavoitteiden asettaminen että organisaatio on pakotettu muuttamaan toimin-

tatapojaan, näkyvien tulosten nopea aikaansaaminen pienten askelien ja välitavoittei-

den kautta, kehityksen säännöllinen seuranta ja siitä tiedottaminen, palkitsemisjärjes-
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telmän suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa ja käyttöönotto. Henkilöstön kuuntele-

minen ja kannustaminen sekä inhimillisten tekijöiden huomioiminen on tärkeää, sillä 

oma työ ja työpaikka ovat jokaiselle ihmiselle hyvin tärkeä asia. Lopuksi pitää muistaa, 

että palkitseminen on aina tehokkaampaa kuin rankaiseminen. (Lanning 2002, 146 - 

149) 

Lanningin (2002) nimittää prosessia, jonka tavoitteena on muutoksen perusidean si-

säistäminen sekä työntekijöiden henkilökohtaisten taitojen selvittäminen Kyky – pro-

sessiksi. Myös oman roolin ymmärtäminen muutosprosessissa kuuluu tämän proses-

sin tavoitteisiin. Kyky sisältää tiedon, mihin suuntaan mennään sekä taidon toteuttaa 

muutosta ja tehdä työtä. Sen tehtäviä ovat konkreettisen vision luominen tavoitteesta, 

mahdollisimman monen organisaation jäsenen yhteisen vision aikaansaaminen, eri 

vaiheiden suunnittelu henkilöstöä osallistamalla, koulutusohjelman suunnittelu henki-

löstön kanssa sekä kouluttaminen perus- ja täsmäkoulutuksena. Lopuksi on tärkeää 

muistaa kommunikaation, keskustelun ja tiedottamisen, tärkeys.  (Lanning 2002, 150 

- 152) 

Lanningin (2002) mukaan ennen muutoksen toteutusta tulee käydä läpi myös Mahdol-

lisuus – prosessi, jonka tavoitteena on selkiyttää käsitystä siitä, että muutos on linjassa 

organisaation vision ja strategian kanssa. Katsotaan, että rakenteet ovat muutosta tu-

kevia ja että käytössä on kaikki tarvittavat resurssit ja että valta sekä vastuualueet ovat 

selvillä. Positiivisen ilmapiirin luominen sekä selkeät pelisäännöt kuuluvat tämän pro-

sessin tavoitteisiin. Mahdollisuus sisältää elementtejä, jotka antavat muutoksen toteut-

tajille mahdollisuuden toteuttaa muutos suunnitelman mukaisesti. Sen tehtäviä ovat 

projektin laajuuden, ajan sekä resurssitarpeen määrittely, projektin organisaation mää-

rittely sekä vastuu ja valtakysymykset, muutosvastustuksen arviointi tutustumalla hen-

kilöstön mielipiteisiin, tarpeelliset henkilöjärjestelyt jo ennen kriisiä, muutoksen vastus-

tuksen vähentäminen osallistamalla ja vastuuttamalla muutoksen vastustajia, uuden 

organisaatiorakenteen suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa, kehitystä estävien ra-

kenteiden ja toimintatapojen poistaminen, muutoksen vetäjän aktiivinen osallistumi-

nen, uusien pelisääntöjen määrittäminen ja niiden ehdoton noudattaminen, laaja yh-

teistyö organisaation eri osien välillä palkitaan, pitkäjänteisyys sekä kehittämistyön va-

kiinnuttaminen sillä vanhoihin toimintatapoihin palaaminen tapahtuu helposti. (Lanning 

2002, 153 - 156) 
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2.3.2 Muutosprosessi neljänä vaiheena  

 

Muutosprosessin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu muutostarpeen havaitseminen, 

analysointi ja asettaminen sekä perustelu. Siinä punnitaan eri vaihtoehtoja ja pyritään 

ymmärtämään muutosta kokonaisuutena. (Nyholm 2008, 62; Luoma 2010, 72 - 86) 

”Ilman hyväksyttyä tarvetta ei synny toimintaa” (Tuominen 1997, 282). Ensimmäisessä 

vaiheessa tuodaan voimakkaasti esiin muutoksen tarpeellisuuden näkökulmaa, muu-

toksen tuomia hyötyjä sekä kustannusten/säästöjen laskelmia. Kunnallisessa hallin-

nossa tämä kuuluu johtaville virkamiehille sekä luottamushenkilöille. Tehokkaimmat 

perustelut muutokselle ovat sellaisia, jotka voidaan hyväksyä mahdollisimman laajasti. 

Toiminnan suuntaviivojen realistinen määritteleminen onnistuu vain, mikäli on realisti-

nen käsitys todellisuudesta, jossa eletään. Muutoksen tärkeyden esiintuominen pitää 

sisällään monia erilaisia näkökulmia. Muutos saatetaan nähdä yrityksenä heikentää 

jonkin ryhmän asemaa tai pyrkimyksenä autonomian ja päätöksenteon siirtämiseen 

jonnekin muualle.  (Haveri & Majoinen 2000, 42 - 43) 

Muutostarpeen esiintuomisessa on syytä korostaa, että tehokkaimmat perustelut muu-

tokselle ovat sellaisia, jotka mahdollisimman moni hyväksyy. Vetoaminen pelkästään 

organisaation etuun, ei varmastikaan riitä, vaan esiin on tuotava myös yksilöihin ja 

ryhmiin liittyviä etuja. Asioiden esiintuominen konkreettisesti sekä selkeästi on tärkeää. 

On muistettava, että pienetkin asiat ovat tärkeitä. (Haveri & Majoinen 2000, 65) 

Rationaalisen ajattelutavan mukaisesti muutoksen tarpeen määrittely tulisi tapahtua 

faktoihin perustuen, selvittämällä erilaiset vaihtoehdot, vertailemalla niitä toisiinsa, sel-

vittämällä niiden kustannusvaikutukset ja toteuttaa lopulta toiminnallisesti sekä talou-

dellisesti järkevin ratkaisu. Muutostarpeen luomiseen tulee kiinnittää riittävästi huo-

miota, eikä valmiita ratkaisuja tule tarjota, ennen kuin edes tarvetta on selkeästi esi-

tetty. (Haveri & Majoinen 2000, 65 - 69) 

”Visio on yhteinen mielikuvamme haluamastamme tulevaisuuden tilasta. Se on meidän 

kaikkien käsitys siitä, millaiseksi haluamme tulla. Visiomme on innostuksemme lähde, 

jokainen näkee siinä itsensä ja ymmärtää oman osuutensa sen toteuttamisessa” (Tuo-

minen 1997, 283). Toisessa vaiheessa mietitään tavoitteita, visioita, strategioita ja 
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suunnittelua. Muutokselle on asetettava selkeät tavoitteet ja visio, sekä suunniteltava 

strategia sen toteuttamiseksi. Tämän vaiheen elementtejä ovat suunnitelmien laadinta 

ja asettaminen sekä päätöksistä ja suunnitelmista informoiminen. Siinä pyritään roo-

lien selventämiseen, resurssien varmistamiseen sekä päätöksistä tiedottamiseen. (Ny-

holm 2008, 62; Luoma 2010, 76 - 80) 

 

Muutoksen tarpeen määrittelyn jälkeen, muutosta eteenpäin vievillä tahoilla, on oltava 

vastaus siihen, kuinka tarve voidaan tyydyttää. Näitä vaiheita on useinkin hankala erot-

taa ajallisesti tai sisällöllisesti toisistaan. Muutossuunnitelmassa voi nähdä useita eri 

tasoja. Ensimmäinen taso kuvaa sen, miten muutos esitellään, missä vaiheessa eri 

tasoja lähestytään ja millä periaatteilla muutossuunnitelman muut tasot laaditaan. En-

simmäisen tason kuvaukset laatii ja suunnittelee usein pienempi sisäpiiri, eikä kaikkea 

tietoa edes virallisesti dokumentoida. Tässä vaiheessa korostuu, että mukaan on saa-

tava kaikki ne henkilöt, jotka vaikuttavat asiaan nyt tai lähitulevaisuudessa. Sidosryh-

mien rooli painottuu vasta myöhemmässä vaiheessa. Muutossuunnitelman toisessa 

vaiheessa laaditaan selvityksiä ja suunnitelmia muutoksen toteuttamisesta. Muutos-

suunnitelman laajemman merkityksen takaamiseksi siitä tulee tiedottaa laajasti. (Ha-

veri & Majoinen 2000, 70 - 72) 

”Tavoitteet ovat pelkkiä unelmia ilman suunnitelmia” (Tuominen 1997, 287). Toisessa 

vaiheessa on myös esitettävä vastaus heränneeseen tarpeeseen muutossuunnitel-

man muodossa. Muutossuunnitelma pitää sisällään tilanteen analyysin, ennakoinnit 

mahdollisista ongelmista sekä vastauksen miten ne poistetaan. Siinä tulee kuvata pää-

määrä, suunnitelma siitä kuka muutoksen toteuttaa ja miten sekä arvio siihen kulu-

vasta ajasta ja resurssitarpeesta. Lopputavoite on tärkeä, mutta suunnitelmaan tulee 

laatia välitavoitteita siirtymäkauden ajalle. Myös muiden mahdollisten vaihtoehtojen 

esittely on selvitettävä. Muutossuunnitelman tulisi olla tarpeeksi yksityiskohtainen ja 

kyseiseen muutokseen keskittyvä. Muutoksesta tiedottaminen tulisi kohdistua uskon 

ja luottamuksen säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Sen tulisi pyrkiä luomaan henkilös-

tölle sekä kuntalaisille myönteinen asenne muutoksen toteuttamista kohtaan. (Haveri 

& Majoinen 2000, 42 - 43) 
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Kolmas vaihe on muutoksen toteutuksen aikaa, jolloin toimeenpannaan suunniteltuja 

asioita. Suunnitelmien toimeenpaneminen ja toteutus pitää sisällään muutoksen to-

teuttamista, johtamista sekä muutoksen tukemista. Toteutusvaihe on yleensä vaiheista 

hankalin, koska silloin havaitaan, että ihmiset eivät toimi suunnitelmien mukaan, vaan 

saattavat sabotoida prosessia ja muutosvastarintaa voi esiintyä. Mikäli tarve on kom-

munikoitu huonosti tai ei ollenkaan, eikä yhteisiä tavoitteita ole asetettu ja ellei niistä 

ole yhteistä ymmärrystä, organisaatiomuutosta ei pidetä hyväksyttävänä. Toteutus-

vaihe tulisi aloittaa vasta sitten, kun muutostarve ja sen perustarkoitus on ymmärretty 

ja selkeät yhteiset tavoitteet asetettu. (Nyholm 2008, 63; Burke 2002, 2-3. Luoma 

2010, 72 - 86) 

Muutoksen toteuttamisen vaiheessa tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa ihmiset itse halua-

vat muutosta. Välineenä voidaan käyttää selkeää visiota, erilaisia kannusteita tai uh-

katekijöitä, joita muutokseen saadaan liitettyä. (Haveri & Majoinen 2000, 42 - 43) 

Viimeisessä vaiheessa pyritään muutoksen pysäyttämiseen sekä vakiinnuttamiseen 

siten, että toteutunut muutos tulee osaksi organisaation toimintaa. Siinä muutosta tue-

taan organisaation tarpeiden lähtökohdista sekä pyritään aktivoimaan tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ajattelua.  (Nyholm 2008, 62; Luoma 2010, 72 - 86) (Haveri & Majoinen 

2000, 42 - 43) 

Muutoksen vaiheet menevät todellisuudessa päällekkäin, eivätkä useinkaan seuraa 

toisiaan kategorisesti. Hyvin toteutettu muutosprosessi sisältää kuitenkin suurimman 

osan edellä mainituista vaiheista ainakin jossain muodossa. Jatkuva muutoksesta 

viestiminen ja tiedottaminen aktiivisesti ja avoimesti kaikille asianosaisille ovat muu-

tosprosessin kaikissa vaiheissa tärkeitä.  

 

2.4 Muutosvastarinta 
 

”Jos kaikkia ei saada mukaan, projekti tyrehtyy muutosvastarintaan” (Tuominen 1997, 

301). Muutoksen toimeenpanon yleinen este on muutosvastarinta, joka voi hidastaa 

muutosta tai pahimmillaan estää sen toteutumisen. Muutosvastarinnan hallinnassa 

voidaan erottaa eri tasoja sekä kohderyhmän että muutosprosessin vaiheen perus-
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teella. Alkuvaiheessa avainhenkilöiden suhtautuminen on saatava positiiviseksi, toi-

sena korostuu työntekijöiden asema ja vasta kolmantena tulevat sidosryhmien asenne. 

Eri ryhmien lähtökohdat muutoksen vastustamiselle ovat erilaisia, joten muutosvasta-

rinnan hallinta vaatii myös erilaista kohtelua eri ryhmien kesken. Muutosprosessi he-

rättää epäluuloisuutta ja suuttumusta. Epäillään, että on olemassa salaisia agendoja, 

joissa asioista on jo päätetty, vaikkei niin todellisuudessa olisikaan. Agressiot, pahan-

puhuminen toisen selän takana, huhujen levittäminen sekä muut negatiiviset tunteet 

tulevat esiin muutosprosessissa ja ne kuuluvatkin osaksi sitä, mutta kritiikki on hyväk-

syttävä, sillä sen kautta henkilö lopulta kuitenkin myöntyy muutokseen. Todellinen syvä 

muutos edellyttää aina luopumista jostain, esimerkiksi asemasta, tietystä työtehtä-

västä tai työtovereista. Muutosprosessin tuomaa epävarmuutta voidaan hälventää 

mm. osallistamalla henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, varaamalla muutokseen riit-

tävästi aikaa sekä riittävällä tiedottamisella.  (Haveri & Majoinen 2000, 74 - 86) 

 

Ihmiset eivät vastusta muutosta sellaisenaan, vaan esimerkiksi aseman, palkan tai 

mukavuustekijöiden menetystä. Myös vieraat asiat tai johdon määräämät tehtävät ai-

heuttavat vastustusta. (Dent & Galloway Goldberg, 1999, 25 - 2) 
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Taulukko 1. Muutosvastarinta: syyt ja strategiat johtamiskirjallisuudessa Dentin ja Galloway Goldbergin (1999), 28 
koostamana.  
 

Yllä kuvattuun taulukkoon on koottu yhteen muutosvastarintaan yleisesti vaikuttavia 

syitä sekä organisaation käytössä olevia keinoja niihin vastaamiseksi eri tutkijoiden 

näkökulmien mukaisesti.  

 

Lanning (2002) puolestaan nimeää muutosvastarinnan merkittävimmäksi edistäjäksi 

huonon johtajuuden. Hänen mukaansa muutosvastarintaa kasvatetaan puutteellisella 

henkilöstön kuuntelulla, tukemisella tai kannustamisella. Myös puutteellinen kehittä-

misprojektin hallinta ja turha virheistä rankaiseminen kasvattavat muutosvastarintaa 

merkittävästi. Muutoksen suunnitteluun liittyvät, vastustusta lisäävät tekijät ovat puut-

teellinen muutostarpeen perustelu ja vähäinen työntekijöiden osallistaminen, yhteisen 

Tutkija: Kreitner (1992) Griffin (1993)
Aldag&Stearns 

(1991)
Schermerhorn 

(1989)
Dubrin&Ireland 

(1993)

Syyt vastarintaan:

Yllätys x

Hitaus x

Väärinymmärrys x x x x

Emotionaaliset sivuvaikutukset x x x x

Luottamuspula x x x x

Epäonnistumisen pelko x x

Luonneristiriidat x x x x

Heikko koulutus x

Uhka asemalle/turvallisuudelle x x x x x

Työryhmän hajoaminen x x x x

Pelko vähenevistä tuloista x

Epäonnistuminen muutoksessa x

Epävarmuus x x x

Selviytymisstrategiat:

Koulutus x x x x

Osallistuminen x x x x x

Fasilitointi x x x x

Neuvottelu x x x x x

Manipulointi x x x x x

Pakottaminen x x x x

Keskustelu x

Rahalliset edut x

Poliittinen tuki x
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vision puuttuminen, vähäinen tai huono tiedottaminen suunnitelmista tai projektin ta-

voitteista, henkilöstön tulevaisuuden roolien unohtaminen sekä puutteellinen muutos-

vastarinnan arviointi.  (Lanning 2002, 46 - 68) 

 

Muutos voi tulla organisaatiolle kalliiksi, mikäli sitä ei osata viedä läpi hallitusti. Muu-

tosvastarinta nostaa muutoksen kustannuksia hidastamalla muutosta ja aiheuttamalla 

yleistä epävarmuutta, joka vaikuttaa ihmisten työtehoon. (Haveri & Majoinen 2000, 30) 
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3 ORGANISAATIOPROSESSIT 

 

Tässä luvussa käyn läpi organisaation prosesseihin liittyvää teoriaa. Luvussa 3.1 

avaan prosessia käsitteenä, luvussa 3.2 esittelen organisaatiossa esiintyviä proses-

seja ja luvussa 3.3 käyn läpi muuttuvan prosessin suunnitteluun liittyviä tekijöitä.   

 

3.1 Prosessi käsitteenä 
 

Prosessi voidaan nähdä kehityskulkuna joka on pyrkimystä johonkin suuntaan, jolloin 

prosessin aikana tehdään tarpeen mukaan erilaisia suunnitelmia ja valintoja, innovoi-

daan, kokeillaan, hankitaan palautetta ja opitaan tehdystä. Toinen lähestymistapa on 

nähdä prosessi toistuvina tapahtumaketjuina. Tällöin prosessi muodostuu syötteistä 

(input), varsinaisesta toiminnasta (temput) sekä tuotoksista (output). Prosessiin liite-

tään usein myös takaisinkytkentä, palaute (feedback), joka johtaa joko korjaavaan 

(control) tai prosessia parantavaan toimenpiteeseen (improvement). Näin prosessissa 

toistuvat suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheet. (Laamanen 2005, 152–154) 

 

Garvinin (1998) mukaan prosessit yhdistävät organisaation eri toiminnot yhtenäisiksi 

kokonaisuuksiksi ja tarjoavat hienojakoisen sekä eriytetyn näkökulman organisaation 

toimintaa. Prosessit kehittyvät ajan myötä ja nivoutuvat muun organisaation toiminnan 

kanssa kokonaisuudeksi. Hän kuvaa prosessit kokoelmaksi tehtäviä ja toimintoja, jotka 

yhdessä muuttavat panokset tuotoksiksi. Prosessinäkökulma yhdistää yksittäisen toi-

minnan osaksi koko organisaation toimintaa, sen avulla pystytään varmistamaan ja 

selvittämään miten käytännön työ liittyy yrityksen toiminnan kokonaisuuteen. Toisaalta 

prosessinäkökulma tekee esimiestyöstä hallitumpaa, sillä se tarjoaa uudenlaista näke-

mystä organisaation käyttäytymiseen tuomalla esiin yhteyksiä erilaisten yksittäisten ja 

joskus näennäistenkin asioiden välillä. Organisaation prosesseja voidaan tutkia työ-

prosesseina, käyttäytymisen prosesseina tai muutosprosesseina. (Garvin 1998, s. 2 – 

93) 

 
Prosessit on kuvattava, jotta niitä voidaan hallita, arvioida tai parantaa. Kuvaukset on 

laadittava niin, että niistä ilmenee mitkä tekijät (resurssit) vaikuttavat prosessiin sen eri 

toimintojen vaiheissa. Mitkä ovat prosessin vaatimukset ympäristölle, eli mitä ja miten 
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paljon resursseja prosessi vaatii missäkin vaiheessa. Prosessin tavoitteet on kuvattava 

ja niistä on käytävä ilmi mitä tuloksia halutaan, kauanko niihin voi käyttää aikaa ja pal-

jonko resursseja. Prosessin kuvauksen yhteydessä on myös selvitettävä eri sidosryh-

mien vaatimukset prosessille. Prosessi siis koostuu toiminnoista, jotka koostuvat eri-

laisista tehtävistä ja toimintojen toteuttaminen vaatii resursseja (työntekijöitä, koneita, 

tietoja, materiaaleja yms). Resurssit luovuttavat panoksia toiminnoille, jotka käyttävät 

niitä tuotosten aikaansaamiseksi. On huomioitava, että prosesseilla on useita erilaisia 

ulottuvuuksia. Toimintoketju prosessin ulottuvuudet ovat suoritusten tulokset ominai-

suuksineen, suositusajat sekä suoritusten resurssipanosten ominaisuudet. On huo-

mattava, että nämä eivät koskaan voi olla aivan identtisiä, vaan ne pitävät sisällään 

aina vaihtelua. (Karimaa 2004, 277 - 280) 

 
Prosessikuvausten avulla voidaan mallintaa organisaation toimintaa. Kuvausten teke-

misessä on oltava mukana ne avainhenkilöt, jotka kyseisen prosessin tuntevat. Laa-

dinnan yhteydessä on kirjattava ylös sillä hetkellä tiedossa olevat prosessin ongelmat 

sekä nimettävä näiden korjaamisen vastuuhenkilöt. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala 

2002, 46 ) 

 
3.2 Organisaation prosessit 
 

Tuomisen (1997) mukaan organisaation prosessit voidaan jakaa ydin- sekä tukipro-

sesseihin. Ydinprosessit ovat asiakkaalle lisäarvoa ja asiakastyytyväisyyttä lisääviä 

prosesseja, jotka sekä käynnistyvät, että päättyvät asiakkaaseen, kuten asiakas lähet-

tää tilauksen – asiakas saa laskun. Tukiprosessit puolestaan mahdollistavat ydinpro-

sessien toiminnan. Ydinprosessit ovat tukiprosessien asiakkaita. Prosessien tavoit-

teina ovat 1) Laatu; mitä prosessi saa aikaan, 2) Tehokkuus; kuinka prosessi sen saa 

aikaan, 3) Sopeutumiskyky; kuinka mukautuva (joustava) prosessi on eri tarpeisiin 

(Tuominen 1997, 166 - 169)   
 

Karimaa (2004) kuvaa prosessien perusjaottelun kahdenlaisina. Prosessi 1 on sarja 

järjestelmän ja sen ympäristön muutoksia tilasta toiseen eli toisin sanoen prosessi on 

tapahtumasarja jonkun asian kulusta. Prosessi alkaa jostain tilanteesta, järjestelmän 
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ja sen ympäristön tilasta ajankohtana 1 (alkutilanne) ja päättyy järjestelmän ja sen ym-

päristön ajankohtaan 2 (lopputilanne). Näiden päätepisteiden väliin mahtuu erinäinen 

määrä tapahtumia. Mikäli prosessin alkutilannetta 1 verrataan lopputilanteeseen 2, voi-

daan nähdä aikaansaatu muutos. Prosessi 2 on puolestaan toimintoketju, tarkoituk-

senmukainen yhdistelmä toimintoja, jotka ovat ryhmä tehtäviä sekä niiden toistuvia 

suorituksia ja suoritusten tuloksia. Toimintoketju prosessi on pyörivä prosessi, jossa 

esimerkiksi saapunut hakemus ei käynnistä prosessia aina uudelleen vaan siitä aiheu-

tuu prosessille lisää tekemistä.  Prosessi 2 saa siis aikaan panoksista tuotoksia jatku-

vasti pyörivänä prosessina. Tällaiset prosessit jakautuvat Karimaan mukaan ydin- sekä 

tukiprosesseihin. Ydinprosessit tuottavat niitä tuotteita ja palveluja, joita varten organi-

saatio on olemassa. Tukiprosessien tehtävänä on tukea ydinprosessien toimintaa. Tu-

kiprosessit ylläpitävät ja kehittävät organisaation resursseja, rakenteita sekä suhteita 

eri sidosryhmiin. Ne varustavat muut prosessit niiden tarvitsemilla resurssipanoksilla, 

joten tukiprosessin suoritteet ovat pääprosessien edellytyksiä. Tukiprosessien vaati-

mukset tulevat niiden asiakkailta eli resurssien omistajilta, joita ovat muut prosessit tai 

sidosryhmät.  (Karimaa 2004, 111 – 280) 

 

Ydinprosessin ensisijainen tarkoitus on tyydyttää asiakkaan tarpeita ja tuoda ulkoiselle 

asiakkaalle jotain lisäarvoa. Ydintoiminto edellyttää sellaista osaamista tai päätöksen-

tekoa, jota ei voi luovuttaa organisaation ulkopuolelle. Ydinprosesseissa on myös suh-

teellisesti enemmän ydintoimintoja, kuin mitä niitä on tukiprosesseissa. Tukiprosessit 

muodostuvat tukitoiminnoista, jotka ovat organisaation arvoketjuun nähden sekundää-

risiä.  (Kiiskinen, Linkoaho, Santala 2002, 28 – 29) 

 

Garvin (1998) puolestaan jaottelee organisaation prosessit käyttäytymisprosesseihin 

sekä työprosesseihin. Käyttäytymisprosesseissa tutkitaan käyttäytymismalleja ja orga-

nisaation tapoja toimia, jotka heijastuvat organisaatiokulttuurista, arvoista ja uskomuk-

sista. Tällaisia prosesseja on mm. päätöksenteon-, viestinnän- sekä oppimisen pro-

sessit, jotka kaikki koskevat tietojen keräämistä, liikkumista ja tulkintaa. Päätöksenteon 

prosessit ovat pitkiä sekä monimutkaisia ja ne sisältävät usein päällekkäisiäkin vaiheita 

ja eri tasoja. Viestinnän prosessit keskittyvät siihen, miten yksilöt ja ryhmät jakavat 

tietoa, miten tavoitteista sovitaan tai miten organisaatiossa ilmenneet ristiriidat selvite-

tään. Oppimisprosessit voidaan jakaa tiedon hankintaan, tulkintaan, levittämiseen 
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sekä säilyttämiseen. Työprosessit hän jakaa toimintaprosesseihin, jotka ovat itsenäisiä 

operatiivisia toimintoja joiden tyypillinen tarkoitus on tuottaa, jakaa tai luoda palveluja 

ja tavaroita organisaation ulkopuolisille asiakkaille, sekä hallinnollisiin prosesseihin, 

jotka mahdollistavat operatiiviset prosessit ja jotka ovat välttämättömiä yrityksen toi-

minnan kannalta tuottamalla tietoa ja suunnitelmia organisaation sisäiseen käyttöön, 

kuten organisaation muihin osastoihin ja toimintoihin. Uusi tuotekehitys, valmistus, lo-

gistiikka ja jakelu ovat esimerkkejä toiminnallisista prosesseista, kun taas strateginen 

suunnittelu, budjetointi ja tulosten mittaaminen ovat esimerkkejä hallinnollisista pro-

sesseista. Toimintaprosessit sekä hallinnolliset prosessit täydentävät toisiaan, vaikka 

niitä usein käsitellään erillisinä prosesseina. Tyypillistä molemmille prosessimalleille 

on, että niissä on selvän alun ja lopun omaavat toiminnot tai tehtävät, jotka toisiaan 

seuraten muodostavat prosessiketjun. Molemmat prosessit ylittävät osasto- ja toimin-

tayksikkörajat ja ne voivat olla myös limittyneinä tai linkittyneitä toisiinsa.  (Garvin 1998, 

2 – 93) 

 

Tässä työssäni tutkitaan toteutetun muutoksen vaikutuksia sähköisen arkistoinnin pro-

sessiin sekä siihen liittyviin hallinnollisiin prosesseihin, joita ovat tietoturvan toteuttami-

nen, asiakirjojen allekirjoitus, tallennus, arkistointi, arkistossa asiointi sekä asiakirjojen 

hävitys. Tuomisen (1997) sekä Karimaan (2004) jaottelun mukaisesti, nämä prosessit 

ovat osaltaan täydentämässä organisaation ydinprosesseja, joten ne siten luokitellaan 

tukiprosesseiksi. Garvinin (1998) jaottelun mukaisesti kyseessä ovat työprosesseihin 

kuuluvat hallinnolliset prosessit. 

 
3.3 Prosessien muutos 
 

Tuottavuuden sekä laadun parantamisen keskeisiä haasteita ovat uusien toimintata-

pojen kehittäminen sekä soveltaminen, jotta voidaan turvata taloudellinen tapa tuottaa 

saatavuudeltaan sekä laadultaan tasokkaita palveluja vähillä resursseilla. Julkishallin-

non rakenteiden keventäminen ja joustavuuden lisääminen sekä tehokkaiden palvelu-

järjestelmien luominen ovat merkityksellisiä tekijöitä kuntasektorin toimintaa tehostet-

taessa. (Santalainen & Huttunen 1993, 27 - 32) 
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Prosessia parannettaessa on aina neljä vaihetta; analysointi-, suunnittelu-, toteutus 

sekä arviointi. Analysoinnissa määritetään uuden prosessin vaatimukset; kartoitetaan 

ja arvioidaan prosessi kokonaisuutena ympäristöineen tiedostaen mahdolliset ongel-

mat, syyt, seuraukset, päämäärät sekä prosessiin liittyvät reunaehdot. Suunnitteluvai-

heessa mietitään tavoiteltavaa tulosta sekä kartoitetaan mahdolliset vaihtoehtoiset to-

teutustavat. Toteutustapa tulee olla sellainen, jolla tavoiteltu tulos on mahdollista saa-

vuttaa. Suunnitelman täytäntöönpano vaatii ratkaisumallin soveltamista käytännön to-

dellisuuteen. Karimaan (2004) mukaan prosesseilta tulee vaatia sitä, että prosessien 

tulokset ovat tarpeellisia, joustavia sekä tarkoituksenmukaisia. Prosessi pitää pystyä 

viemään läpi tehokkaasti, nopeasti ja oikea-aikaisesti, mahdollisimman vähillä resurs-

seilla. Prosessin pitää olla hallittavissa ja ohjattavissa ja sen suoritusten tulee olla vir-

heettömiä siten, että ne ovat luotettavia, uskottavia, varmoja sekä turvallisia. Prosessin 

parantaminen tulee aloittaa prosessin ymmärtämisestä. Tässä apuna on rakentaa pro-

sessista kuvaus kaavion muodossa. Prosessin eri vaiheista tulee kerätä tietoa ja miet-

tiä kuinka sen kontrollointi on mahdollista ja kuinka stabiili se tulee olemaan. Ongel-

makohdat tulee poistaa ja prosessin kyvykkyys sekä sen vaihtelu arvioida. Prosessiin 

mahdollisesti tulevien poikkeamien kartoittaminen ja syys-seuraussuhteiden tutkimi-

nen on tärkeää. Valmiita prosesseja on aina pystyttävä arvioimaan, sillä arviointi sel-

vittää tekeekö organisaatio oikeita asioita oikealla tavalla. Toiminnan arviointi on pro-

sessien järkevyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. (Karimaa 2004, 22 - 280) 

 

Tyypillisiä arviointiperusteita ovat tuotteiden ja palveluiden virheettömyys, prosessin 

palvelukyky, käytettävissä olevan tiedon ajantasaisuus, prosessissa toimivien henki-

löiden osaaminen ja työkyky, tilojen asianmukaisuus, tietojärjestelmien toiminta, lait-

teiden ja menetelmien toimivuus ja käytön tehokkuus, ilmapiiri, johtaminen ja esimies-

työ sekä tuki ongelmatilanteissa. Arvioijina voivat toimia prosessissa mukana olevat 

henkilöt tai ulkopuoliset asiantuntijat. (Laamanen 2005, 155–156, 200–201) 

 
Karimaan (2004) mukaan toimintojen suorituksien määrittelylle on annettava ehtoja, 

jotka kohdistetaan resursseihin. Ehtoja (sääntöjä) on määriteltävä sekä lähtö- että ta-

voitetilanteelle ja menetelmälle, jolla tehtävät suoritetaan. Prosessia voidaan arvioida 

sen sisältämien suoritusten tulosten ominaisuuksien, suoritusaikojen sekä suoritusten 

panosten vaihtelun avulla. Mikäli vaihtelu on organisaation määrittelemissä rajoissa, 
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voidaan sanoa, että prosessi on hallinnassa ja stabiili. Prosessin varsinaisia tuloksia 

voidaan arvioida siten, että prosessi on tarkka, mikäli prosessin tulokset ovat lähellä 

niille määriteltyjä tavoitearvoja. Prosessi on täsmällinen, mikäli tuloksissa on havaitta-

vissa pientä hajontaa. Prosessin läpimenoaika kuvaa sitä kuinka kauan suorituksiin 

kuluu aikaa. Prosessin tehokkuus on suoritusten tulosten sekä siihen käytettyjen re-

surssien välinen suhde. Prosessin tuottavuus riippuu tehokkuuden lisäksi tulosten (tuo-

toksen) sekä käytettyjen panosten rahamääräisestä arvosta. Kunnallisia palvelupro-

sesseja rahamääräisesti arvioitaessa on otettava huomioon, että koska kunnallisten 

palvelujen hinnat eivät määräydy markkinoilla, näiden palvelujen tuottavuutta on vai-

kea arvioida laskemalla vain tulosten hinta / panosten hinta. Arvioinnin peruskriteerinä 

on, että prosessin tuloksilla pitää olla enemmän arvoa kuin prosessiin kulutetuilla pa-

noksilla ja että prosessin laatu on prosessin vaatimustenmukaisuutta. (Karimaa 2004, 

278 - 280) 

 

Prosessin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kuinka usein jokin teh-

tävä siirtyy henkilöltä tai osastolta toiselle tai se miten tietojärjestelmiä osataan hyö-

dyntää prosessin edetessä. Oleellista on myös arvioida saavutetaanko prosessilla sille 

asetettu tavoite, tuovatko kaikki prosessin vaiheet lisäarvoa lopputulokseen, ovatko 

kaikki toiminnot parhaassa mahdollisessa järjestyksessä tai voitaisiinko koko prosessi 

suorittaa tehokkaammin. Prosessin arviointia voidaan tehdä esimerkiksi vertaamalla 

omaa toimintaa ulkopuolisen toimijan vastaavaan prosessiin tai vastaavasti oman or-

ganisaation sisällä jonkin toisen yksikön vastaavanlaiseen toimintaan. Tällaisen vertai-

lun avulla pystytään luomaan kyseiselle prosessille tehokkuus-, tuottavuus-, laatu-, no-

peus-, sekä joustavuustavoitteita, joiden seuraamiseksi tulee rakentaa konkreettisia 

mittareita. Mittareita voivat olla esimerkiksi prosessin läpimenoaika tai tuotosten mää-

rän suhde käytettyihin resursseihin. Laadun mittarina toimii hyvin virheiden korjaami-

seen käytetyn ajan osuus kokonaistyöajasta. (Kiiskinen, Linkoaho, Santala 2002, 47 - 

53)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tässä luvussa käyn läpi perustelut tutkimusmenetelmän, aineiston keruun sekä ana-

lysointitavan valinnalle ja esittelen tutkimukseni toteutuksen vaiheittain.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta, aineiston keruu sekä analysointi 

 

Aloitin tutkimukseni toteutuksen tutkimussuunnitelman sekä alustavan aikataulun laa-

timisella. Tutkimukseni aiheen valinta tuli minulle työn puolesta annettuna, mikä ei kui-

tenkaan vähennä mielestäni aiheen kiinnostavuutta. Tutkin työssäni kunnallisen orga-

nisaation, Lahden kaupungin, sähköiseen arkistointiin ja dokumentinhallintaan siirty-

misen tapahtumaketjua. Pyrin seuraamaan ja kuvaamaan kohdeorganisaation muu-

tosprosessin tapahtumia mahdollisimman tarkasti ja etsin vastausta tutkimukseni on-

gelmaan; Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumentinhallintaan siirtyminen toteutettiin 

Lahden kaupungissa prosessina ja miten muutos haastoi organisaation hallinnolliset 

prosessit?  

 

Tutkimusongelman määrittelemisen jälkeen perehdyin aihealueen kirjallisuuteen sekä 

etsin siihen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. Luvan aineiston keräämiseen ja haastat-

telujen tekemiseen pyysin kirjallisesti projektin vetäjältä, Lahden kaupungin kaupun-

ginaktuaarilta. Tämän lisäksi pyysin jokaiselta haastateltavalta erikseen suullisen lu-

van haastattelun tekemiseen.  

 

 

4.1.1 Tapaustutkimuksen toteutus  
 

Tutkimusstrategian valinta oli mielestäni vaikea vaihe. Tiesin tutkimukseni kohteen jo 

etukäteen ja mielestäni paras lähestymistapa sille olisi tapaustutkimus. Tästä huoli-

matta syventäessäni osaamistani erilaisista tutkimusmetodeista, epäröin pitkään va-

lintani kanssa. Peilasin erilaisia tutkimusmetodeita aihepiiriäni vasten ja lopulta pää-

dyin kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen eli valintaan, jonka jo olin etukäteenkin miet-

tinytkin.  
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Metsämuurosen mukaan tapaustutkimus eli case study voidaan ymmärtää keskeiseksi 

kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategiaksi. Hänen mukaansa lähes 

kaikki strategiat käyttävät lähestymistapanaan tapaustutkimusta (Metsämuuronen, 

2008, 18). Hirsjärven & Hurmeen (2000) mukaan tapaustutkimusta käytetään, mikäli 

halutaan tietoa jostain erityistapauksesta tai silloin kun tutkimus kohdistuu johonkin 

kokonaisvaltaiseen, uraauurtavaan tai syvälle luotaavaan (Hirsjärvi – Hurme 2000, 58). 

Eriksson & Koistinen (2005) puolestaan toteavat, että tapaustutkimukselle keskeistä 

on juuri tutkittava tapaus, jonka määrittelylle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja ai-

neistojen analyysit perustuvat. Tapaustutkimus lähestymistapana soveltuu esimerkiksi 

sellaisiin tutkimuksiin, joissa tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä 

oleva ilmiö ja kun aiheesta on tehty vain vähän aikaisempaa empiiristä tutkimusta. 

Johtolankana tapauksen ratkaisemisessa toimii tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyk-

sinä keskeisiä ovat Mitä-, miten- tai miksi- kysymykset. Tutkimus on useimmiten ai-

neistolähtöinen, mutta se saattaa myös olla aikaisemmasta teoriasta johdettu. Tapauk-

sen kontekstin kuvaus on tapaustutkimuksessa oleellista (Eriksson & Koistinen 2005, 

1 – 8). 

 

Laitisen (1998) mukaan tapaustutkimus soveltuu kaikkeen sellaiseen tutkimukseen, 

missä tutkimuskohteen rajaus voidaan suorittaa kategorisesti (esimerkiksi erottamalla 

jokin fyysinen yksikkö tai yksikköjen joukko tutkimuskohteeksi), funktionaalisesti (esi-

merkiksi tutkimuksen kohteena on jokin toiminnallinen kokonaisuus tai prosessi) tai 

siten, että tutkittavaksi tapaukseksi erotetaan jokin tietty tilanne. Hän kertoo, että ta-

paustutkimuksen katsotaan yleensä keskittyvän tämänhetkisiin ilmiöihin, mutta toi-

saalta myöskin menneen ajan ilmiöiden käsitteleminen tapauksina on mahdollista. Ta-

paustutkimuksessa ei kontrolloida tutkittavaa ilmiötä ja se on joustava tutkimusmuoto 

sallien uusien muuttujien käyttöönoton tarpeen vaatiessa, samoin kuin entisten muut-

tujien hylkäämisenkin. (Laitinen 1998, 20 - 24) 

 

Kanasen (2008) mukaan tutkittavaa yksikköä tarkastellaan sen omassa reaalimaail-

man ympäristössä. Tutkimusaineistona tapaustutkimuksessa voi käyttää esimerkiksi 

dokumentteja, arkistoja, haastatteluja tai havaintoja. Tapaustutkimuksessa on muistet-

tava, että sen ensimmäisenä perusedellytyksenä on käyttää useita erilaisia lähteitä ja 
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toisena edellytyksenä on aineiston dokumentaatio, eli aineisto on esitettävä tutkimuk-

sessa niin, että päättelyketju on tarkistettavissa. Tapaustutkimuksen tavoitteena on 

päästä syvälle tutkittavan asian ymmärtämisessä, eli siinä mikä on asian toimintapro-

sessi ja – logiikka (Kananen 2008, 84- 87). Yin (2009) kertoo myös, että tapaustutki-

muksessa voidaan käyttää monenlaisia aineistoja ja lähteitä rinnakkain. Tapaustutki-

mus voi sisältää sekä laadullista että määrällistä tutkimusaineistoa. Tiedon hankinnan 

ja analysoinnin moninaisuus on haaste, sillä tutkijan on osattava soveltaa ja yhdistää 

monta erilaista tutkimus- ja analyysimenetelmää. (Yin 2009, 67 - 162) 

 

Tapaustutkimukselle ominaisesta vapaamuotoisuudesta johtuen se on rajattava erit-

täin selkeästi. Tämä tarkoittaa tutkimuksen lähtökohtien, tavoiteltavan lopputuloksen 

sekä tutkimuskysymysten selkeää määrittelyä. Pelkkä kohdeorganisaation laaja esit-

tely ei ole kovin mielekästä, vaan tutkimuksen näkökulma ja tutkittava ilmiö on perus-

teltava hyvin. Tapaustutkimukselle on esimerkiksi tyypillistä tutkittavan kohteen ja sen 

kehityksen tarkastelu jonkin ajanjakson sisällä. (Eriksson & Kovalainen 2008, 117- 

120) 

 
Yhden (tai muutaman) tapauksen tulkitsevaa ja ymmärtävää, tapauksen ainutlaatui-

suudesta kiinnostunutta tutkimusta kutsutaan Eriksson & Koistisen (2005) mukaan in-

tensiiviseksi tapaustutkimukseksi. Intensiiviselle tutkimukselle on tyypillistä että tutkija 

tarkastelee tapausta tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta ja usein myös heidän 

omilla käsitteillään ja kielellään. Tässä tutkimuksessa on kyse Intensiivisestä tapaus-

tutkimuksesta. Tavoitteena on tuottaa kontekstualisoitua tietoa yhdestä erityisestä ta-

pauksesta. Eriksson & Koistisen (2005) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että tapausta tut-

kitaan monipuolisesti sen yhteiskunnallisessa (esim. sosiaalisessa, kulttuurisessa, ta-

loudellisessa ja teknologisessa) ja fyysisessä ympäristössä. Tarkoituksena ei ole niin-

kään tehdä tapausta koskevia yleistyksiä, vaan selvittää, millä logiikalla juuri tämä ai-

nutlaatuinen ja erityinen tapaus toimii. Näin ollen itse tapaus, sen sisäinen maailma 

(toimijoiden oma näkökulma) ja tämän maailman logiikka on tutkimuksessa pääasialli-

sena mielenkiinnon kohteena. Intensiiviselle tapaustutkimukselle ei ole olemassa vain 

yhtä kaavaa (mm. Staken 1995, Creswellin 1998, Patton 1990 ja Traversin 2001) vaan 

hyvän tutkimuksen voi toteuttaa ja raportoida monella tavalla. (Eriksson & Koistinen 

2005, 15 – 19) 
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Tapaustutkimus soveltuu mielestäni tutkimukseni metodiksi, sillä sen kohteena on kun-

taorganisaatiossa tapahtuneen todellisen muutoksen tapahtumaketjun tutkiminen or-

ganisaation siirtyessä ensimmäisenä kuntana Suomessa sähköiseen ja kuten Hirsjärvi 

& Hurme (2000) toteaa, tapaustutkimusta käytetään, mikäli halutaan tietoa jostain eri-

tyisestä tai uraauurtavasta tapahtumasta. Myös Laitinen (1998) on sanonut, että ta-

paustutkimus soveltuu juuri sellaiseen tutkimukseen, missä tutkimuskohteen rajaus 

voidaan suorittaa, kuten tietty prosessi, ja missä tutkimus keskittyy johonkin tämänhet-

kiseen ilmiöön, kuten tämä oma tutkimukseni.  Päädyttyäni tutkimusmetodin suhteen 

tapaustutkimukseen, tuntui itsestään selvältä, että aineistokeruumenetelmänä käyttäi-

sin asiakirja-aineiston lisäksi teemahaastatteluja.  

 

4.1.2 Aineiston kerääminen ja haastattelujen toteutus 
 

Aloitin tutkimusraportin kirjoittamisen kirjoittamalla teoriaosuudet tapaustutkimuksesta, 

teemahaastattelusta sekä sisällön analyysistä. Samanaikaisesti, tai jopa aikaisemmin, 

aloitin materiaalin keräämisen tutkimustani varten sekä syvensin omaa osaamistani 

haastatteluista ja varsinkin teemahaastatteluista. Hirsjärvi & hurme (2000) kertovat, 

että haastattelu tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä on joustava ja se soveltuu 

moniin erilaisiin lähtökohtiin. Haastattelu on henkilöiden välinen vuorovaikutustilanne, 

joka perustuu kielen käyttöön. Haastattelujen avulla voi löytää varsinaisten vastausten 

lisäksi myös niin sanottuja ei kielellisiä vihjeitä. Niiden avulla voidaan ymmärtää pa-

remmin vastauksia, merkityksiä tai vastausten taustalla olevia motiiveja. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 34 - 44) 

 

Tässä työssä käyttämäni teemahaastattelu on kohdennettu haastattelu, jossa tiede-

tään, että haastateltavat ovat kokeneet jonkin tietynlaisen tilanteen. Sille on ominaista, 

että haastattelu kohdennetaan sovittuihin teemoihin. Kysymysten muoto on kaikille 

haastateltaville sama, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Haastat-

telu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin ja sen avulla voi-

daan tutkia yksilön omaa elämysmaailmaa, ajatuksia, tuntemuksia, kokemuksia tai sa-

natonta kokemustietoa. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että sekä tutkija, että 

tutkittava toimivat tutkittavat ilmiön tarkentajina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 
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(puolistandardoitu) haastattelu, joka on menetelmä, jossa kysymysten muoto on kai-

kille haastateltaville sama, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä. Se 

sisältää tiedon siitä, mitä kysymyksiä haastattelussa kysytään, mutta ei tarkkoja rajoja 

kysymysten esittämisen tavalle. Teemahaastattelun suunnittelun tärkeimpiä tehtäviä 

on haastatteluteemojen suunnittelu, joten haastattelurunkoa laadittaessa täytyy ensin 

laatia teema-alueluettelo. Teema-alueisiin kohdistetaan tarkennettuja haastattelukysy-

myksiä. Haastattelija voi käyttää teema-alueiden luetteloa muistilappuna haastatteluti-

lanteessa. Teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että tutkittavaan ilmiöön liittyvä moni-

naisuus saadaan näkyviin.  Toisaalta teema-alueita tulisi hahmotella niin pitkälle, että 

voidaan turvata tarvittavan tiedon saanti.  Teema-alueluetteloilla voidaan varmistaa 

haastattelun aikaisen keskustelun kohdistuminen tutkittavan ongelman kannalta kes-

keisiin asioihin. Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi jatkaa keskustelua niin pit-

källe, kuin tutkimuksen intressit edellyttävät. Teemahaastattelussa kysymykset ovat 

avoimia kysymyksiä, jotka jaetaan teema-alueiden sisällä joko tosiasiakysymyksiin 

(tietokysymykset sekä yksityiset tosiasiakysymykset) tai mielipidekysymyksiin. Näiden 

kahden erilaisen kysymyskategorian erillään pitäminen on tärkeää.  (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 47 - 67, 102 - 106) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joka on yleisimmin 

käytetty haastattelun menetelmä. Yksilöhaastattelutilanne on kahden ihmisen välistä 

viestintää, jossa haastateltavan vastaus heijastaa aina myös haastattelijan läsnäoloa 

ja päinvastoin. Kielen käytön merkitys haastatteluissa onkin merkittävässä asemassa. 

Haastatteluissa käytetyn kielen tulee pitäytyä tutuissa ilmaisuissa ja esittämistavoissa, 

jotta ymmärretyksi tuleminen varmistuisi. Haastattelijan tulee löytää oikea kielellisen 

ilmaisun taso vastaajan sanaston mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2000, 49 – 61, 103). 

Haastateltavien määrä riippuu aina tutkimuksen tarkoituksesta; mitä aiotaan tutkia, ke-

neltä tietoja on hankittava sekä millaista tietoa tarvitaan. Tapaustutkimus on tutkimus-

laji, jossa yleensä pitäydytään vain muutamassa tai jopa yhdessä havaintoyksikössä. 

Haastattelun ajankohta on sovittava haastateltavien kanssa riittävän ajoissa. Samalla 

sovitaan, missä haastattelu pidetään. Haastattelu voidaan tehdä esimerkiksi haasta-

teltavan kotona tai paikkana voi olla jokin julkinen tila tai laitos, esimerkiksi kirjasto, 

koulu, sairaala, toimisto tai työpaikka. Haastattelupaikka on silloin optimaalinen, kun 
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kommunikointi on mahdollisimman häiriötöntä. Istumajärjestys on hyvä miettiä etukä-

teen, jos se on mahdollista. Haastateltava ei saisi istua liian kaukana haastattelijasta. 

Jos etäisyys on liian suuri, niin luottamuksellisuus voi kärsiä. Haastattelun kesto vaih-

telee, mutta aikuisten keskimääräinen haastatteluaika on 1,5 2 tuntia. Ennen varsi-

naista haastattelua sekä sen jälkeen on syytä käyttää vähän aikaa vapaamuotoiseen 

keskusteluun. Vapaamuotoinen keskustelu auttaa hyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin 

luomista ja se tutustuttaa haastattelija ja haastateltava toisiinsa. Koska teemahaastat-

telu on luonteeltaan usein hyvinkin henkilökohtaista, ei ole sopivaa lopettaa keskuste-

lua äkkinäisesti. Haastattelun tallennus on osa teemahaastattelua. Haastattelijan pitää 

kertoa haastateltaville, miksi hän haluaa nauhoittaa haastattelut, miten nauhoituksia 

tullaan käyttämään, miten niitä säilytetään ja miten ne hävitetään, kun niitä ei enää 

tarvita. Nauhoitukseen on pyydettävä lupa. Haastattelun nauhoittaminen säilyttää kes-

kustelusta olennaiset seikat kuten haastateltavan sanatarkan puheen ja äänenkäytön 

sekä myös mahdollisen tunnelatauksen. Teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia 

haastateltavaan, joten haastattelupaikan tulisi olla rauhallinen ja sellainen, että kom-

munikointi on mahdollisimman häiriötöntä. Lämpötilan ja valaistuksen tulee olla sopi-

vat. Haastattelutilanne tulee järjestää siten, että henkilöt näkevät toistensa ilmeet.  

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 58, 73 75, 58 92) 

 

Kanasen (2008) mukaan tapaustutkimuksen tutkimusaineistona voidaan käyttää mm. 

organisaation sisäisiä asiakirjoja, dokumentteja, haastatteluja sekä omia havaintoja ja 

että tapaustutkimuksen ensimmäisenä perusedellytyksenä onkin käyttää useita erilai-

sia lähteitä. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston keruu tapahtui monivaiheisesti. 

Pääasiallinen aineistolähde oli henkilökohtaiset teemahaastattelut, ja tätä täydensivät 

yrityksen arkistosta löytyvät asiakirjat ja muut kirjalliset materiaalit. Aloitin työstämäni 

aineiston keräämisen organisaation sisäisten dokumenttien keräämisellä ja niihin tu-

tustumalla. Minulla oli vapaan pääsy yrityksen arkistoon ja mahdollisuus kopioida tar-

vitsemaani materiaalia, joten kopioin itselleni sen materiaalin, mikä liittyi sähköiseen 

arkistointiin tai prosesseihin. Tätä materiaalia kertyi melko paljon, joten niiden lukemi-

nen oli aikaa vievää ja osittain työlästäkin. Aloitin niihin tutustumisen keräämällä niitä 

sähköisessä muodossa saman tiedostokansion alle, jossa sain ne lajiteltua aihepiireit-

täin sekä aikajärjestykseen. Keräsin dokumentteja myös Lahden kaupungin verkko-

asemalta, Intrasta, kaupungin internet – sivuilta sekä pyysin niitä henkilöiltä, jotka olivat 
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olleet aihepiirin tehtävien kanssa tekemisissä ennen tutkimukseni aloitusvaihetta.  Niitä 

lukemalla minulle hahmottui kuva siitä kokonaisuudesta, mitä ennen varsinaisen tutki-

mustyöni alkua oli organisaatiossa tehty tutkimukseni aihepiirin sisällä. Tähän vaihee-

seen liittyi myös projektin yhden avainhenkilön alkuhaastattelu. Valitsin haastatelta-

vaksi kaupunginaktuaarin, jonka tehtävänä on vastata Lahden kaupungin arkistotoi-

men kehittämisestä. Hän oli ollut prosessissa mukana jo TOS-työn alkuvaiheista läh-

tien ja häneltä sain hyvän kokonaiskuvan täydentämään aikaisempia dokumentteja. 

Alkuhaastattelua sekä ennen tutkimuksen käynnistymistä syntyneitä dokumentteja 

käytin pohja-aineistona tutkimusraportin historiaosuuden kirjoittamisessa, luku 1.2 Tut-

kimuksen taustaa. Kaupunginaktuaarin haastattelu oli avoin haastattelu, jossa pyysin 

häntä kertomaan omin sanoin projektin etenemisestä. Avoimia kysymyksiä olivat; 1) 

Mistä sähköisen arkistoinnin tarve on saanut alkunsa? 2) Miten Lahdessa valmistau-

duttiin lupaprosessiin? 3) Mikä on sähköisen arkistoinnin tilanne tällä hetkellä? 

 

Ennen varsinaisten haastattelujen suorittamista sovin yrityksessä, että haastattelujen 

kohderyhmään valitaan sähköisen arkistoinnin ja dokumenttienhallinnan työryhmän jä-

seniä sekä dokumenttienhallinnan levittämisen projektiryhmästä keskeiset henkilöt. 

Haastattelut toteutettiin työpaikalla ja haastateltavien työaikana. Tutkimuksen otos, eli 

mukaan haluttujen lukumäärä, oli yhteensä 7, mikä on sopiva määrä tällaisille haastat-

teluille. Haastateltaviksi halutuista kaikki osallistuivat haastatteluihin. Haastattelut to-

teutettiin keväällä 2015. Haastateltavat suhtautuivat haastatteluun myönteisesti ja 

haastattelutilanteet olivat rauhallisia. Haastattelujen kesto vaihteli 2 – 3 tunnin välillä. 

En saanut lupaa nauhoittaa haastatteluja, vaan tein muistiinpanoja. Nämä kirjoitin puh-

taaksi joko samana tai seuraavana päivänä. Haastattelun jälkeen kävimme epäviralli-

sia keskusteluja, jotka yritin kirjata muistiin jälkikäteen mahdollisimman tarkasti.  

 

Teemahaastattelun perusteemoina olivat; Miten sähköiseen arkistointiin ja dokument-

tienhallintaan siirtyminen toteutettiin prosessina? Sekä miten muutos haastoi organi-

saation hallinnolliset prosessit? Haastattelujen toteuttaminen teemahaastatteluna tar-

koittaa tässä tutkimuksessa sitä, että haastattelun teemat on määritelty tutkimusongel-

man kannalta keskeisiin asioihin ja teemojen sisälle mietityt alakysymykset on mietitty 

tutkimuksen teoriaa peilaaviksi. Lähetin teemakysymykset haastateltaville etukäteen, 



48 

 

jotta he voivat palautella mieleensä menneitä asioita ja mahdollisesti myös etsiä mi-

nulle sellaisia asiakirjoja, joista olisi hyötyä tutkimuksessani. Haastattelutilanteessa an-

noin haastateltaville teemat paperilla, joita heidät ohjeistettiin käsittelemään kertoen 

vapaasti omin sanoin ja tarpeeksi aikaa käyttäen omista kokemuksistaan teemoihin 

liittyen. Haastattelun aikana saatoin kysyä haastateltavalta jonkin haastattelurungon 

ulkopuolisen, tarkentavan kysymyksen. Myös haastateltava itse saattoi kertoa ai-

heesta hyvinkin laveasti ja toisaalta jättää vastaamatta suoraan johonkin teeman ala-

kysymykseen. Haastateltava ei siis aina pitäytynyt kertomuksessaan vain teema-alu-

eiden asiakokonaisuuksien sisällä. Kirjoitin haastattelut puhtaaksi ja litteroin värikoo-

dein. Haastateltavat pystyy tunnistamaan myöhemmin värien perusteella. Olen käyt-

tänyt tutkimuksessa keräämäni aineiston lisäksi tiedon laajentamisen apuna myös 

omakohtaisia kokemuksia sekä käytyjä vapaamuotoisia keskusteluja, joita hyödynnän 

lähinnä saatujen vastausten tulkinnan taustalla.  

 

Seuraava tutkimukseni vaihe oli aineiston analysointitavan valinta ja siihen tutustumi-

nen. 

 

4.1.3 Aineiston analysoinnin toteutus 

 

Tapaustutkimukselle ei ole määritetty varsinaisesti omia analysointimenetelmiä, sillä 

analyysi tapahtuu aina tapauskohtaisesti. Tapaustutkimuksen tuloksia voidaan kuiten-

kin analysoida muun muassa rakentamalla tapauksen kuvausta, yhdistelemällä mää-

rällistä ja laadullista informaatiota sekä etsimällä vertaistapauksia. Lisäksi tapaustutki-

muksen voi asetella aikajärjestykseen (Yin 2009, 127 - 162). Tässä työssä analyysi-

menetelmänä käytettiin aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä, jossa val-

miina saatua aineistoa lähdettiin analysoimaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisia 

etukäteisolettamuksia. Sisällönanalyysin etuna on sen herkkyys kontekstille, joka saa-

daan helpoimmin esiin juuri tällaisissa tutkimuksissa, joissa tutkijalla on omakohtainen 

kontakti tutkittavaan organisaatioon sekä asiaan. Tuomi & Sarajärven (2004, 2009) 

mukaan sisällönanalyysi on tieteellinen metodi, jonka tavoitteena on analysoida doku-

mentteja systemaattisesti ja objektiivisesti, tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Doku-

mentteja ovat esim. kirjat, artikkelit, päiväkirjat, kirjeet, haastattelut, puhe, keskustelu, 

dialogi, raportit ym. kirjalliseen muotoon saatettu materiaali. Analyysin tarkoitus on 
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luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysilla pyritään 

järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon johtopäätösten tekemiseksi ja ka-

dottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka 

avulla pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältö sanallisesti, aineistosta pyritään luo-

maan mielekäs, selkeä ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus. Analyysilla luodaan sel-

keyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettava johtopäätöksiä. Aineiston 

käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan 

osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuu-

deksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialäh-

töisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110 - 115; Tuomi & Sarajärvi 2009, 105 - 117) 

 

Aloitin sähköistä arkistointia ja dokumenttienhallinnan muutosta sekä muutoksen vai-

kutuksien selvittämistä hallinnollisiin prosesseihin käsittelevän aineistoni analyysin lu-

kemalla muistiinpanot haastatteluista sekä kirjoittamalla ne puhtaaksi. Tämän jälkeen 

luin haastattelut läpi useaan otteeseen ja perehdyin niiden sisältöön. Tämän jälkeen 

hajotin aineiston osiin käsitekarttojen avulla. Tällä tavalla sain aineiston mahdollisim-

man tiiviiseen muotoon. Etsin aineistosta samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia ku-

vaavia käsitteitä, jotka erittelin värilitteroinnin avulla. Ryhmittelin tämän jälkeen samaa 

tarkoittavat asiat omiksi luokikseen. Luokat nimesin aiheeseen sopivasti. Tämän jäl-

keen erottelin tutkimukseni kannalta oleellisen tiedon ja yhdistelin aineiston eri luokkia, 

jotka mielestäni kuuluivat yhteen. Seuraavaksi aloin koota käsitekarttoja eri teemojen 

alla olevista vastauksista. Luokittelin jokaisen vastauksen sen mukaan, mihin liittyvästä 

aiheesta siinä puhuttiin ja mihin laajempaan teemaan asia kuului. Vastauksia luokitel-

taessa pyrin ottamaan myös niiden sävyn (puhetapa) huomioon. Tämän jälkeen kerä-

sin Excel taulukkoon yläriville aineiston laajemmat teemakokonaisuudet, joiden alle 

keräsin vastauksista samankaltaisia alateemoja, joissa oli vain käytetty hieman eri-

laista ilmaisua. Tällaiset aliteemat mietin uudelleen ja niille löytyikin aina yhteinen ni-

mittäjä, jonka sitten otin käyttöön kaikissa alkuperäisen Excel taulukon ko. teemojen 

puheenvuoroissa. Seuraavaksi keräsin aina kyseisen teema otsikon alle kaikki ne kes-

kustelussa ilmi tulleet yksittäiset asiat, jotka teemaan liittyivät. Näin sain tiivistettyä ai-

neistoa entisestään. Taulukon avulla etsin yhtenäisyyksiä sekä mahdollisia poik-

keavaisia vastauksia ja näkökulmia eri teemoihin liittyen ja vertailin löydettyjen havain-

tojen eri näkökulmia. Kävin läpi jokaisen alateeman erikseen. Jokaisesta alateemasta 
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keräsin vastaukset allekkain ja vertailin niitä toisiinsa. Vastauksista tutkin olivatko ne 

yhdenmukaisia tai löytyikö niiden joukosta jotain poikkeamia laajemmasta kokonaisuu-

desta. Vastausten perusteella muodostin johtopäätöksiä siitä laajemmasta merkityk-

sestä, jonka haastatellut alateemat loivat.  

 

4.1.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Seuraavaksi pyrin tarkastelemaan objektiivisesti tekemäni analyysin sekä analysoinnin 

tulosten luotettavuutta. Hirsjärvi & Hurmeen (2000) mukaan laaduntarkkailu on haas-

tattelututkimuksen keskeinen tekijä ja sitä tulisi tarkkailla koko ajan tutkimuksen eri vai-

heissa. Aineiston keräämiseen liittyvää laaduntarkkailua voidaan toteuttaa toimivilla 

teknisillä välineillä, haastattelupäiväkirjan pitämisellä, hyvän haastattelurungon avulla 

sekä miettimällä etukäteen miten käytettyjä teemoja voidaan syventää erilaisilla lisä-

kysymyksillä. Aineiston käsittelyn laatua voidaan parantaa sillä, että aineiston purka-

minen tehdään mahdollisimman pian aineiston keräämisen jälkeen. Luotettavuuteen 

vaikuttaa tallennusten laatu, litteroinnin tasaisuus sekä luokittelun säännönmukaisuus. 

Tutkimus on pyrittävä tekemään siten, että se paljastaa tutkittavien käsityksen tutkitta-

vasta asiasta niin hyvin kuin mahdollista. Tutkimuksen tulosten tulkinnassa on kuiten-

kin otettava huomioon, että tutkija itse vaikuttaa saamaansa tietoon ja että tuloksissa 

on kyse tutkijan omasta tulkinnasta. Tästä syystä tutkijan on pystyttävä dokumentoi-

maan ja perustelemaan selkeästi miten hän on päätynyt kuvaamaan tutkittavaa maa-

ilmaa juuri siten kuin on kuvannut. Luotettavuuteen vaikuttaa myös tallennusten laatu, 

litteroinnin tasaisuus ja luokittelun säännönmukaisuus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184 - 

189) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelulla tuotettu aineisto oli hyvin laaja ja moni-ilmeinen. Ky-

syin haastateltavilta teemakysymyksiä ja pyysin heitä kertomaan vapaasti kunkin ky-

symyksen nostattamia mielipiteitä. Osallistuin keskusteluun vain tarvittaessa johdatel-

len keskustelua eteenpäin puuttumatta sen sisältöön. Näin saatu aineisto perustuu 

mahdollisimman aidosti haastateltavien mielipiteisiin eikä siihen ole vaikutettu ohjaa-

vasti tarkkojen kysymysten muodossa tai haastattelijan toimesta. Tein haastattelusta 

muistiinpanot, jotka kirjoitin puhtaaksi ja värilitteroin mahdollisimman pian haastattelun 

jälkeen. Puhuvat henkilöt tunnistaa litteroinnissa värikoodein. Näin ollen haastateltujen 
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kommentit ovat olleet aineistossa helposti analysoitavissa, mutta luottamuksellisuus 

on säilytetty henkilöllisyys salaamalla. Litterointi oli pyritty tekemään mahdollisimman 

huolellisesti. Aineiston analysoinnin toteutin pilkkomalla haastattelut mahdollisimman 

pieniin osiin. Analysointia helpotti se, että olin itse laatinut sekä suorittanut haastattelut, 

mikä antoi mielestäni analysoinnille enemmän sävyjä ja näkökulmaa. 

 

Työn alussa tehty toimintasuunnitelma ja aikataulu auttoivat työn sujuvaa etenemistä. 

Syvällinen aineistoon tutustuminen antoi mahdollisuuden muodostaa aineistosta sel-

keä käsitys. Erilaisten tulkinnallisten näkökulmien ja tyydyttävien tulosten etsiminen 

varmisti aineiston monipuolisen käsittelyn. Olen käyttänyt tutkimuksessani tiedon ke-

räämisen apuna myös omakohtaisia kokemuksia sekä käytyjä vapaamuotoisia kes-

kusteluja, joita hyödynnän lähinnä saatujen vastausten tulkinnan taustalla. Olen itse 

ollut mukana tässä muutosprosessissa aktiivisena toimijana, joten se on saattanut vai-

kuttaa analysoinnin tuloksiin. Olen pyrkinyt olemaan neutraali. Tutkimuksen kohde 

sekä ympäristö ovat minulle tuttuja. Totean vielä, että tässä työssä on pyritty objektii-

viseen ja tarkkaan työskentelyyn, ilman ennakkokäsityksiä analysoitavasta aiheesta. 

Analysoinnin raportoinnissa olen pyrkinyt huolellisuuteen ja rehellisyyteen työskente-

lyn etenemisen ja tuloksiin pääsemisen kuvaamisessa. Teemahaastattelujen avulla 

olen saanut mielestäni riittävän kattavan kuvan muutoksen eri vaiheista sekä muutok-

sen vaikutuksista organisaation prosesseihin. On kuitenkin huomattava, että tutkimuk-

seni tuloksia tarkasteltaessa haastateltavien mielipiteet muutosprosessin kulusta ja sii-

hen vaikuttavista tekijöistä ovat henkilökohtaisia mielipiteitä, joihin vaikuttaa voimak-

kaasti henkilön oma asema, näkemys sekä aikaisemmat kokemukset asiaan liittyen. 

Vastausten luotettavuutta kuitenkin parantaa se, että haastatteluun valitut henkilöt tu-

livat haastateltaviksi vapaaehtoisesti ja he työskentelevät eri puolilla organisaatiota ja 

näin ollen näkevät oletettavasti muutokseen liittyvät tapahtumat erilaisten näkökulmien 

kautta.   
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5 TULOKSET 

 

Tämän työn tutkimuskysymys on; Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumenttienhal-

lintaan siirtyminen toteutettiin Lahden kaupungissa prosessina ja miten muutos haastoi 

organisaation hallinnolliset prosessit? Aluksi käyn kappaleessa 5.1 Tahto, kyky ja mah-

dollisuus, läpi ennen muutoksen suunnittelua tapahtuneen muutoksen valmistelun vai-

heet ja sen jälkeen kappaleessa 5.2 itse muutosprosessin tapahtumat. Muutoksen va-

kiinnutusta pohditaan kappaleessa 5.3 ja muutosvastarinnan esiintymistä kohdassa 

5.4. Muutoksen vaikutukset organisaatioprosesseihin käydään läpi kappaleessa 5.5. 

 

5.1 Tahto, kyky ja mahdollisuus vaihe 
 

Lahdessa muutosprosessin aloitusta edelsi noin seitsemän vuoden mittainen ajan-

jakso, jossa valmisteltiin sähköiseen arkistointiin siirtymisen edellytyksiä. Valmistelu 

lähti liikkeelle asianhallinnan järjestelmän vaihtamistarpeesta. Uusi järjestelmä vaati 

taustalleen sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman, eAMS:n, joka rakentuu tie-

donohjaussuunnitelmista (TOS), joiden kautta sähköinen arkistointi on yhteydessä 

myös tiedonohjaukseen. Lahdessa aloitettiin vuonna 2007 tiedonohjaussuunnitelmien 

laatiminen. Työ oli laaja ja sitä toteuttamaan perustettiin työryhmä, jota johdettiin kau-

punkitasoisesti. Työhön osallistettiin kaikilta toimialoilta sekä arkistoinnin asiantunti-

joita että asioiden valmistelijoita. Työssä luokiteltiin noin 800 organisaation työproses-

sia valtakunnallisen tehtäväluokituksen pääluokkien mukaisesti ja laadittiin niille tarvit-

tavat alaluokat. Työn jälkeen kaupunki siirtyi vaiheittain, toimiala kerrallaan, uuden asi-

anhallinnan käyttäjiksi. Samoihin aikoihin Tekninen ja ympäristötoimi oli ottanut käyt-

töönsä sähköisen dokumenttienhallinnan järjestelmän, jonka taustalla toimii myös sa-

mainen sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma.  

 

Haastateltavat kertoivat, että tämän työn aikana heräsi ajatus kokonaan sähköiseen 

arkistointiin siirtymisestä lähes yhtäaikaisesti sekä Teknisen ja ympäristötoimen, että 

kaupungin keskushallinnon arkistotoimen tahoilla. Tahtotila sähköisen arkistoinnin to-

teuttamiselle oli laajalti olemassa ja lupaa sähköiselle säilyttämiselle lähdettiin hake-

maan yhteistyössä koko organisaatiolle, kuten eräs haastateltava asian ilmaisi; ”’Säh-
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köisen arkistoinnin tarve nähtiin selkeänä. Kun johdolle kerrottiin, että lähdemme ta-

voittelemaan tällaista, ei tarvetta kyseenalaistettu”. Visio paperittomasta toimintaym-

päristöstä luotiin tässä vaiheessa ja sähköisen säilyttämisen luvan hakuprosessin ai-

kana käytiin läpi muutoksen vaatimukset sekä organisaation rakenteiden, että vaadit-

tujen resurssien suhteen.  Muutostarve heräsi käytännön työn kautta ja se oli laajalti 

organisaatiossa tunnistettu sekä hyväksytty. Aineiston perusteella vastarintaa herätti 

kuitenkin suunniteltu sähköisen säilyttämisen toteutustapa järjestelmien osalta, sillä 

toteutus ajateltiin tehtäväksi käyttäen kahta erillistä järjestelmää, dokumenttienhallin-

taan omaa ja asianhallintaan omaansa. Vastarintaan pyrittiin vaikuttamaan tekemällä 

selvityksiä ja kustannuslaskelmia näiden järjestelmien osalta sekä käymällä sekä joh-

don, että henkilöstön välillä keskustelua perusteluista, sekä puolesta, että vastaan. Lo-

pullinen päätös toimintatavan valinnasta tehtiin sähköiseen arkistointiin siirtymisen 

muutosprosessin tarpeen määrittelyn yhteydessä. 

 

5.2 Muutosprosessin vaiheet 
 

Lahdessa muutoksen tarve lähti liikkeelle käytännön tarpeesta sekä siitä kummun-

neesta kehitystyöstä. Jotta sähköinen arkistointi voitaisiin toteuttaa täysimääräisenä, 

kaupunki haki sähköisen säilyttämisen lupaa Arkistolaitokselta ja sai sen kesällä 2013. 

Lupa koski sekä asianhallinnan järjestelmää että Teknisen ja ympäristötoimen käy-

tössä olevaa dokumenttienhallinnan järjestelmää. Luvan myöntämisen jälkeen kau-

punki päätti laajentaa luvan saaneen dokumenttienhallinnan järjestelmän käyttöä koko 

kaupungin organisaatioon sähköiseen arkistointiin pääsemiseksi. 

 

Kaupungin johtoryhmä käsitteli sähköisen säilyttämisen luvan sekä dokumenttienhal-

linnan järjestelmän tarvetta ja totesi, että kaupungin sähköistä arkistointia sekä doku-

menttienhallintaa selvittämään tulee asettaa työryhmä. Kaupunginjohtaja nimesi työ-

ryhmän 19.2.2014, johon nimettiin viisi sähköisen arkistoinnin muutosprosessin kan-

nalta keskeisen tahon edustajaa; puheenjohtajaksi valittiin tietohallinnon edustaja ja 

jäsenet nimettiin kaupungin arkistotoimesta, kehittämispalveluista sekä tietoteknii-

kasta. Työryhmän tehtävänä oli tuottaa Lahden kaupungin kokonaisarkkitehtuurimallin 

mukainen viitearkkitehtuuri aihealueesta sekä ratkaisuehdotus sähköisen arkistoinnin 
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sekä dokumenttienhallinnan toteuttamisesta kustannusarvioineen. Selvityksen tuli val-

mistua toukokuun 2014 loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja antoi työryhmälle oikeu-

den perustaa alaryhmiä ja hän velvoitti sen kuulemaan myös eri toimialojen asiantun-

tijoita (Viranhaltijapäätös 2014). 

Tutkimuksen haastatteluaineistosta käy ilmi, että sähköiseen arkistointiin siirtymisen 

muutoksen tarve oli tässä vaiheessa ymmärretty organisaatiossa hyvin. Muutoksen 

tarvetta perusteltiin aloitusvaiheessa haastattelujen mukaan eniten niillä taloudellisilla 

hyödyillä, mitä muutoksesta voidaan saada. Taloudellisia hyötyjä ajateltiin tulevan ar-

kistotilojen, arkistohenkilöstön, paperin käytön sekä tulostinlaitteiden vähenemisestä. 

Toiseksi suurin ryhmä perusteluissa olivat toiminnalliset hyödyt, joista useimmin mai-

nittiin tiedon haun ja hyödyntämisen nopeus sekä asiakirjojen löydettävyyden parane-

minen. Haastateltavat kertoivat, että perusteluista tiedottaminen toteutettiin lähinnä si-

säisen Intran uutisoinnin välityksellä sekä esittelytilaisuuksilla toimialojen johtoryh-

missä sekä erilaisissa palavereissa.  

Muutoksen suunnittelua varten perustettu työryhmä toimi ohjausryhmänä kolmelle ala-

ryhmälle; viitearkkitehtuuri-, sähköinen allekirjoitus- sekä hankinta-alaryhmä. Niiden 

tehtävänä oli miettiä muutoksen kannalta keskeisiksi koettuja asiakokonaisuuksia sekä 

suunnitella muutoksen käytännön toteutusta. Keskeisiä alaryhmien selvitettäviä asioita 

olivat lainsäädännön, järjestelmien, tietoturvan sekä konkreettisen organisaation toi-

minnan ja prosessien asettamat vaatimukset ja vaihtoehtoiset tavat toimia. Ryhmien 

jäseniksi nimettiin asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota siten, että jokaisessa ryh-

mässä oli mukana lakimies, tietohallinnon edustaja sekä arkistotoimen edustaja, mutta 

muu kokoonpano vaihteli selvittelyssä olevan asian mukaan. Ryhmät kokoontuivat 

muutaman viikon välein ja niiden kokouksista pidettiin muistioita.  

 

Viitearkkitehtuuriryhmän tehtävänä oli laatia ratkaisuehdotus siitä, miten sähköiseen 

arkistointiin sekä dokumenttienhallintaan siirtyminen toteutetaan. Sen tuli tuottaa säh-

köisen arkistoinnin viitearkkitehtuuri; yleisen tason kuvaus sähköisen arkistoinnin vai-

heista, prosesseista, järjestelmistä, käsitteistä sekä metatiedoista, jotka sähköisen ar-

kistoinnin kokonaisuuteen vaikuttavat, sekä toteutettavan muutoksen keskeisistä peri-
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aatteista, haasteista, tarpeista ja tavoitteista, käsittäen myös selvitykset toiminnan si-

dosryhmistä sekä toimijoiden rooleista ohjaukseen, johtamiseen, operatiiviseen toimin-

taan sekä sähköisen arkistoinnin kehittämiseen liittyen.  

 

Tavoitetilan määrittelyssä otettiin huomioon operatiivisessa toiminnassa syntyvien 

asiakirjojen ja dokumenttien sekä niiden sisältämien tietojen tallennuspaikka, -muoto 

sekä säännöt, joiden mukaisesti sähköinen arkistointi voidaan toteuttaa. Ryhmä aloitti 

työnsä selvittämällä kokonaiskuvan siitä, missä järjestelmissä eri säilytysaikoja arkis-

toitavia asiakirjoja sekä dokumentteja organisaatiossa sillä hetkellä käsitellään ja miten 

niitä arkistoidaan. Käytettävät tallennusjärjestelmät oli kuvattu sähköistä asianhallintaa 

varten laadituissa tiedonohjaussuunnitelmissa (TOS), joiden mukaan nyt kartoitettiin 

ja ryhmiteltiin asiakirjat niiden säilytysajan mukaisiin ryhmiin; pysyvästi säilytettävät, 

pitkään säilytettävät, yli 50 vuotta, sekä lyhyen määräajan, alle 10 vuotta, säilytettävät 

asiakirjat. Saadun luokitellun aineiston perusteella kartoitettiin sellaisen asiakirja-ai-

neiston määrä, joka tulevaisuudessa tulisi säilyttää joko asianhallinta- tai dokument-

tienhallintajärjestelmässä, eli järjestelmissä, joihin kaupunki oli saanut pysyvästi säily-

tettävien asiakirjojen arkistoinnin luvan. Seuraavassa kuvassa on kuvattu sähköisen 

arkistoinnin tavoitetila asiakirjojen ja dokumenttien säilytyspaikoittain. 

 

 
Kuva 3: Sähköisen arkistoinnin tavoitetila (Sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuuri 2014, 16) 
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Tavoitetilan määrittelyssä otettiin huomioon myös operatiivisten järjestelmien integraa-

tiot dokumenttienhallinnan järjestelmään ja/tai asianhallinnan järjestelmään. Arkkiteh-

tuurinen tavoitetila oli, että kaikki työprosessiin sidottu toiminta tapahtuu yksinomaan 

sähköisessä muodossa, paperia ei käsitellä enää osana prosessia, eikä työstä synty-

neitä arkistoitavia loppuasiakirjoja tallenneta paperisessa muodossa päätearkistoon. 

Myös kuntalaisen ja asiakkaan palveleminen viedään tavoitetilassa sähköiselle alus-

talle, esimerkiksi hakemusten sekä asiakirjojen vastaanoton osalta. Seuraavassa ku-

vassa on kuvattuna arkkitehtuurinen tavoitetila. 

 

Kuva 4: Sähköisen arkistoinnin tavoitetilan arkkitehtuuri (Sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuuri 2014, 19) 

 

Tallennetun aineiston hakua helpottamaan päätettiin toteuttaa keskitetty hakutoiminto, 

ns. älykäs haku asianhallinnan- sekä dokumenttienhallinnan järjestelmien osalta.  

 

Muutoksen vaatimuksiksi asetettiin, lainsäädännön vaatimusten lisäksi, kuntalaisen 

näkökulmasta asioinnin selkeytyminen ja yhtenäistyminen sekä asiakaspalvelun para-

neminen ja tiedon läpinäkyvyyden lisääntyminen. Työntekijän näkökulmasta vaatimuk-

sina olivat työn tuottavuuden ja mielekkyyden paraneminen, työajan säästäminen sekä 

tiedon hakemisen helppous ja nopeus. Organisaation näkökulmasta katsottuna vaati-

muksina olivat kustannussäästöt tilatarpeista, tulostus- ja hävityskustannuksista sekä 

henkilöresursseista. Toiminnan sekä tiedolla johtamisen tehostaminen ja kehittäminen 
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olivat myös keskeisiä tavoitteita. Kansallisesta näkökulmasta katsottuna tavoitteina oli-

vat kuntien välisen vertailun helpottuminen ja yhteentoimivuuden parantaminen sekä 

yhteisten sähköisten palvelujen sekä tietovarantojen hyödyntäminen. Sidosryhminä 

sähköisessä arkistoinnissa todettiin olevan kaikki asianhallintaa sekä dokumenttien-

hallintaa käyttävät toimijat sekä asiakkaat ja erilaiset viranomaistahot. (Viitearkkiteh-

tuuri 2014, 9) 

Hankinta- sekä sähköisen allekirjoituksen alaryhmien tehtävänä oli selvittää muutok-

sen vaikutuksia aihealueensa työprosesseihin. Ryhmien työskentelyn lopputulokset 

kuvattiin myös viitearkkitehtuurissa.  

 

Sähköisen allekirjoituksen ryhmä aloitti työnsä selvittämällä allekirjoituksiin liittyviä 

vaatimuksia lainsäädännön näkökulmasta, sekä keräämällä esimerkkitapauksia mui-

den toimijoiden taholta. Selvitettävänä oli missä viranomaistapahtumissa vaaditaan 

asiakkaan omakätinen allekirjoitus, jotta voidaan todistaa tapahtuman kiistämättömyys 

ja muuttumattomuus. (Sähköinen allekirjoitus ryhmän muistio 2014)  

 

Hankintaryhmä aloitti työnsä selvittämällä hankinnan prosesseissa syntyvien asiakir-

jojen osalta mahdollisuutta joko säilyttää niitä operatiivisissa järjestelmissä tai vaihto-

ehtoisesti integraation rakentamista hankintajärjestelmien ja säilytysjärjestelmien vä-

lille. Lahden kaupungin organisaatiossa on käytössä useita hankinnan järjestelmiä ja 

erilaisia hankinta käytäntöjä. Hankinnan kaikki erilaiset prosessit oli kuvattu yhden 

TOS kuvauksen sisään, minkä johdosta kyseistä kuvausta on käytännössä todettu 

hankalaksi käyttää. Tämän projektin yhteydessä haluttiin käydä erilaiset hankinnan 

prosessit läpi ja kuvata ne omiksi TOS kuvauksikseen helpottamaan hankinnan pro-

sessien tunnistamista sekä hankinnan asiakirjojen oikeanlaista säilyttämistä ja arkis-

tointia. Uusien TOS kuvausten lähtökohdaksi otettiin eri hankintatapojen erilaiset muu-

toksenhaut. Periaate, jolla hankintojen asiakirjojen säilyttämisen ja arkistoinnin käytän-

töjä määriteltiin, perustui siihen, että organisaation käytössä olevat erilaiset hankinta- 

ja kilpailutusjärjestelmät eivät sovellu asiakirjojen pidemmän ajan säilyttämiseen tai ar-

kistointiin. Käytäntönä oli, että osa asiakirjoista tallennettiin asianhallinnan järjestel-

mään ja osa verkkoasemille. Asiakirjojen arkistointi toteutettiin paperisessa muodossa. 

(Hankinta -ryhmän muistio 2014) 

 



58 

 

Haastateltavien mukaan kolmen alaryhmän työskentely sujui hyvin ja pysyi annetussa 

aikataulussa. Lahden kaupunginjohtaja hyväksyi sähköisen arkistoinnin viitearkkiteh-

tuurin 25.6.2014. Muutoksen strategia noudatti ja oli osa kaupungin strategisia linjauk-

sia, joita olivat toiminnan tehostaminen sekä sähköisen asioinnin edistäminen. Muu-

toksen tavoitteet vietiin vuoden 2014 talousarvioon sitoviksi tavoitteiksi. 

 

Haastatteluaineiston perusteella muutoksen suunnittelu tapahtui käytännönläheisesti 

ja vaiheittain. Muutoksen toteutusta ei tehty suunnittelun kanssa samanaikaisesti, vaan 

muutosprosessin eteneminen vaiheistettiin. Suunnitteluvaiheessa muutoksen toteu-

tukselle asetettiin aikataulu sekä välitavoitteita. Haastatellut nimesivät suunnitteluvai-

heen keskeisiksi kohdiksi selvittää dokumenttienhallinnan levittämisen laajuus ja sen 

millä perusteella asiakirjoja dokumenttienhallinnan järjestelmään tultaisiin viemään 

sekä sähköisen allekirjoituksen vaatimukset. Myös dokumenttienhallintaan käytettävä 

järjestelmä sekä levittämisen kustannukset olivat keskeisessä asemassa haastatelta-

vien vastausten perusteella. Vaihtoehtoisina toimintatapoina tietojärjestelmien käyt-

töön liittyen tunnistettiin kahden käytettävän järjestelmän vaihtoehdoksi toimintatapa, 

jossa asiakirja sekä dokumenttienhallinta toteutettaisiin yhdellä järjestelmällä. Haas-

tatteluiden mukaan suunnitteluvaiheessa käytiin läpi Teknisellä ja ympäristötoimella 

käytössä olevan dokumenttienhallinnan järjestelmän ominaisuudet sekä sen koko or-

ganisaatioon levittämisen kustannukset ja päätettiin, että se on järjestelmä, jota tullaan 

levittämään koko organisaatioon. Haastateltavien mukaan muutoksen suunnittelussa 

ymmärrettiin, että keskeistä toiminnan muutoksen kannalta on henkilöstön kouluttami-

nen uuteen toimintatapaan sekä työvälineiden päivittäminen vastaamaan vaatimuksia. 

Resurssien suunnittelussa ymmärrettiin, että asiakirjojen vieminen järjestelmiin tulee 

olemaan työläämpää kuin ennen, ja ratkaisuksi alkoi muodostua tallennuksen keskit-

täminen yhtenä vaihtoehtoisena toimintatapana, jolloin myös keskinäinen oppimisym-

päristö toteutuisi mahdollisimman tehokkaasti. Tiedottamisen kanavina käytettiin erias-

teisia kokouksia ja palavereja; projekti sekä viitearkkitehtuuri esiteltiin kaupungin sekä 

toimialojen johtoryhmissä sekä tietohallinnon valmisteluryhmässä. Henkilöstölle tiedot-

taminen tapahtui toimialojen johtoryhmien välityksellä. Haastatteluista ilmeni, että tie-

dottaminen oli vastuutettu muutoksen johdolle, eli käytännössä työryhmälle. Osa haas-

tateltavista kertoi, että tuleva muutos varsinaisesti konkretisoitui vasta, kun tehtiin pää-
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tös dokumenttienhallinnan levittämisen ohjausryhmän ja projektiryhmän perustami-

sesta. Haastateltavat mielsivät, että muutoksen paperittomuuden tavoite on osa kau-

pungin Green Office – toimintaa, kuten haastateltava kertoi; ”Green Office kuvio vai-

kutti ajatukseen, että sähköinen säilyttäminen on myös ympäristöteko”. Myös muutok-

sen vaikutukset toiminnan kustannustehokkuuteen tunnistettiin ja haastatteluissa 

nousi niiden osalta esiin voimakkaasti dokumenttien seurannan ja hyödyntämisen nä-

kökulmat. Yksi haastateltava mainitsi, että viitearkkitehtuurin muotoon kuvattuna muu-

toksen perustelut antoivat lisäpotkua muutoksen toteuttamiseen, sillä hänelle tuli 

tunne, että nyt ”käsitellään tärkeitä asioita”. Kritiikkinä muutoksen suunnitteluvaiheelle 

haastatteluista ilmeni, että suunnitteluvaiheessa ei käsitelty tarpeeksi muutoksen vai-

kutuksia henkilöstön yksittäisiin työtehtäviin. Toinen esiin tullut asia oli, että muutoksen 

suunnittelussa olisi voinut käyttää mukana enemmän eri toimialojen edustajia. Kolman-

tena asiana ilmeni, että kannustimien käyttämistä muutoksen läpiviemiseen mietittiin 

liian vähän. Vaikka haastateltavien mielestä viitearkkitehtuurissa kuvattujen tavoittei-

den ja tavoitetilan kuvaukset sekä asetanta olivat selkeitä ja riittäviä muutostyön aloit-

tamiseksi, niin siitä huolimatta ei eri toimijoiden taholla kuitenkaan ollut yhteistä tahto-

tilaa sähköisen arkistoinnin lopullisesta päämäärästä tai siitä, miten muutos toteutet-

taisiin ja mitä siihen siirtyminen organisaatiolta vaatii. Osa haastateltavista mainitsi, 

että viitearkkitehtuurissa kuvattiin heidän mielestään hyvin tavoitetila sekä yleisen ta-

son toteutustapa, mutta toteutusvaiheessa kuitenkin odotettiin enemmänkin suunnitel-

maa, miten muutos tulee käytännön toimenpiteinä toteuttaa, joka puuttui.  

 

Dokumenttienhallintajärjestelmän levittämistä varten päätettiin perustaa konsernipal-

velujohtajan päätöksellä projektiryhmä sekä sen toimintaa ohjaamaan ohjausryhmä. 

Projekti aloitettiin 15.10.2014 ja sitä veti nimetty projektipäällikkö. Ryhmään kuului eri 

toimialoilta valittuja asiantuntijajäseniä. Päätöksen mukaisesti ohjausryhmän ja projek-

tiryhmän tehtävänä oli valmistella toimenpiteet dokumenttienhallinnan järjestelmän 

käyttöönottamiseksi kaikille toimialoille sähköisen arkistoinnin ja dokumenttienhallin-

nan työryhmän loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti 1.5.2015 men-

nessä. (Viranhaltijapäätös 2014) 

 

Käytännön toteutusta varten laadittiin projektisuunnitelma, jossa kuvattiin tavoitteet, 

vaiheistus, ohjausryhmän sekä projektiryhmän välinen vastuujako, projektin hallinta, 
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vaadittavat resurssit sekä tiedottamisen käytännöt. Projektiryhmä kokoontui kerran 

kuukaudessa ja ohjausryhmä hieman harvemmin, kokouksista laadittiin muistiot.  

 

Haastatteluaineiston mukaan projektiryhmä aloitti työnsä kartoittamalla tiedonohjaus-

suunnitelmien perusteella niitä asiakirjoja, jotka tulee viedä dokumenttienhallinnan jär-

jestelmään. Projektissa päätettiin kartoittaa yli 10 vuotta säilytettäviä asiakirjoja, jotka 

eivät liity varsinaisesti päätöksentekoon, sillä päätöksentekoon liittyvät asiakirjat vie-

dään asianhallinnan järjestelmän puolelle. Projektissa työskenneltiin vaiheittain ja siinä 

asetettiin välitavoitteita. Toimialoittain kartoitettiin dokumenttienhallintaan vietäviä 

asiakirjoja, jonka jälkeen niiden osalta päivitettiin niihin liittyvät tiedonohjaussuunnitel-

mat. Tiedonohjaussuunnitelman sisältämien metatietojen lisäksi dokumenttienhallin-

nan järjestelmään syötetään sen vaatimia hakua helpottavia metatietoja. Hakua hel-

pottavat metatiedot mietittiin kaikkia toimialoja palveleviksi. Asiakirjojen kartoituksen 

rinnalla projektiryhmä aloitti järjestelmän toiminnallisuuksien tarkastamisen koko orga-

nisaatiota palveleviksi. Aikaisemmin Teknisen ja ympäristötoimen käytössä järjestel-

män toimivuus oli mietitty heidän toimialansa vaatimusten mukaiseksi ja uudessa ti-

lanteessa toiminnallisuudet piti käydä läpi ja miettiä toimivatko ne myös muiden tar-

peita vastaavalla tavalla. Jonkin verran muutoksia jouduttiin tekemään, lähinnä tapaan 

käyttää järjestelmää.  

 

Projektin loppupuolella eräiltä toimialoilta tuli esitys, että dokumenttienhallintaa ei läh-

dettäisi lainkaan levittämään kaupungin toimialoille. Esitetyt perustelut olivat, että uu-

den järjestelmän käyttöönottaminen ja henkilöstön kouluttaminen uuden järjestelmän 

käyttöön on turhaa, koska jo käytössä olevassa asianhallinnan järjestelmässä on mah-

dollista toteuttaa siihen hankittavan erillisen moduulin avulla myös dokumenttienhal-

linta. Vaihtoehtojen, kokonaiskustannusten ja dokumenttienhallinnan järjestelmän le-

vittämisen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi pidettiin neuvottelu organisaation joh-

don sekä eri toimijoiden edustajien kesken. Neuvottelussa päätettiin, että dokument-

tienhallinnan levittämistä jatketaan kaupungin kaikille toimialoille. 

 

Projektiryhmän alkuperäisenä aikatauluna oli saada työ valmiiksi 1.5.2015 mennessä, 

mutta projekti saatiin päätökseen 1.6.2015. Haastatteluaineiston perusteella viivästy-
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minen johtui osittain tietotekniikkaan liittyvistä ongelmista sekä osittain henkilöstöre-

surssien puutteesta, sillä projektiin liittyvät tehtävät oli tehtävä muiden töiden ohessa. 

Haastateltavat kokivat projektin aikataulun tiukaksi. Kritiikkiä toteutusprojektille annet-

tiin siitä, että toteutuksessa ei noudatettu täysin viitearkkitehtuurin määrittämää etukä-

teissuunnitelmaa. 

 

Projektin loppuraportin mukaan projektin päätyttyä oli saavutettu tavoite, että ne toi-

menpiteet, mitä dokumenttienhallinnan järjestelmän käyttöönottamiseksi kaikille toimi-

aloille tarvitaan, oli tehty. Raportin mukaan projektin toteuttamista vaikeuttivat huoli 

siitä, miten dokumenttienhallinnan kustannukset tullaan projektin jälkeen jakamaan eri 

toimialojen kesken, sekä pelko kustannusten kasvamisesta. Myös loppuraportin mu-

kaan dokumenttienhallinnan laajentamista hidastaneita tekijöitä olivat resurssien puute 

uuden järjestelmän opettelemiseen sekä kehittämistyöhön liittyen sekä järjestelmän 

toimivuuteen liittyvät tekijät. Näiden lisäksi hidastavana tekijänä siinä mainittiin myös 

työprosessien vaatimien muutosten hitaus. Varsinainen käytännön työ eli projektin jal-

kauttaminen toteutetaan syksyllä 2015.  

 

Yleisesti koko muutosprosessiin liittyen haastatteluiden perusteella oltiin tyytyväisiä 

muutoksen kokonaisuuteen ja sähköistä arkistointia pidettiin hyvänä toimintatapana. 

Kritiikkiä annettiin muutosprosessin aikataulun pitkittymisestä. Yksi haastateltava ker-

toikin: ”Aikataulu oli liian tiukka jo lähtökohtaisesti, ei osattu huomioida miten laajasta 

asiasta oli kyse”. Myös välitavoitteiden asettamiseen, johtamiseen, ohjeistukseen sekä 

tiedottamiseen haastateltavat olisivat toivoneet enemmän jämäkkyyttä. Kokonaisuu-

teen liittyvinä positiivisina asioina muutoksessa nähtiin, että uusi toimintatapa vaikuttaa 

prosessin virheettömyyteen sekä läpimenoaikaan, jolloin asiakirjat tulevat olemaan 

ajantasaisemmin käytettävissä. Myös prosessin laadun koettiin parantuneen, sillä 

muutos on yhdenmukaistanut eri toimijoiden toimintatapoja. Sähköisen arkistoinnin 

merkittävimpinä seurauksina pidettiin mahdollisuutta kehittää erilaisia sähköisiä palve-

luja ja sähköistä asiointia sekä sisäisten, että ulkoisten asiakkaiden kohdalla. Toimin-

nan tehostuminen näkyy siinä, että arkistossa asiointi ei ole enää paikka- tai aikasidon-

naista, haku on nopeaa ja sitä voidaan toteuttaa vaikkapa massahakuna organisaation 

eri toimijoiden taholta. Toimintaa pidettiin taloudellisempana, nopeampana ja virheet-

tömämpänä kuin ennen. Haastateltavista suurin osa oli tyytyväisiä siihen, että muutos 
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on pystytty viemään läpi muiden töiden ohessa, ja vieläpä suhteellisen pienillä henki-

löresursseilla. Odotuksia sähköisen asioinnin kehittämiseen ja sitä kautta sähköiseen 

muotoon tallennettujen ja arkistoitujen asiakirjojen hyödynnettävyyteen oli usealla 

haastateltavalla. Parannettavaa prosessin muutokseen liittyen toivottiin enemmän 

kaupunkitasoista ohjeistusta toimintatapoihin sekä vastuukysymyksiin liittyen. Negatii-

visina asioina muutoksessa nähtiin hidas vanhoista toimintatavoista luopuminen ja to-

dettiin, että kokonaan sähköinen arkistointi ei voi onnistua, ennen kuin vahvan sähköi-

sen allekirjoituksen käytännöt on selvitetty ja otettu käyttöön. Osan haastateltavan mie-

lestä yksi ongelmakohta on useiden käytössä olevien tietojärjestelmien hallinta käyttä-

jien näkökulmasta katsottuna, sillä osaaminen ja oppiminen ovat yksilöllistä ja mitä 

useampi erilainen järjestelmä on hallittava, sen vaikeampaa työskentely monelle on, 

joten oppimismahdollisuuksia on pystyttävä järjestämään tarpeeksi koko organisaa-

tiolle. Usean tietojärjestelmän käyttäminen aiheuttaa miettimistä myös lisenssikustan-

nusten suhteen; ongelmana määrittely kuinka monelle ja miten laajat lisenssit mihinkin 

järjestelmään tarvitaan. Sähköisen asioinnin kannalta on myös mietittävä käytäntöjä, 

sillä ongelmana on, että sähköinen asiointi on vasta alkuvaiheessa, joten kaikkia vai-

heita ei vielä ole osattu välttämättä tunnistaa.  

 

5.3 Muutoksen vakiinnutus 
 

Lahden kaupungissa muutosprosessi on vielä meneillään ja varsinaista muutoksen py-

säytystä tai vakiinnutusta ei ole vielä tehty. Vaikka dokumenttienhallinnan järjestelmän 

levittämisen projekti saatiin päätökseen, niin sinne vietävien asiakirjojen kartoitusta jat-

ketaan edelleen ja varsinainen käytännön työ eli projektin jalkauttaminen toteutetaan 

syksyllä 2015. Tällä hetkellä muutosta vakiinnutetaan niillä osa-alueilla, joilla se on 

mahdollista. Vakiinnutus merkitsee uusien toimintamallien ohjeistamista ja henkilöstön 

kouluttamista uuden järjestelmän käyttöön sekä uusiin toimintatapoihin. 

 

Haastatteluaineiston mukaan yksi muutoksen vakiinnuttamista hidastava tekijä on kah-

den käytössä olevien tietojärjestelmien hallinta käyttäjien näkökulmasta katsottuna, 

sillä osaaminen ja oppiminen ovat yksilöllisiä asioita ja mitä useampi erilainen järjes-

telmä on hallittava, sen vaikeampaa työskentely monelle on. Tähän auttaa, että toistu-

via oppimismahdollisuuksia järjestetään tarpeeksi koko organisaatiolle.  
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5.4 Muutosvastarinta  
 

Haastatteluaineistosta ilmeni, että muutosvastarintaa esiintyi jonkin verran muutospro-

sessin eri vaiheissa. Vastustus näkyi hidasteluna, protestointina ja jupinana. Syyt, 

miksi vastustusta esiintyi, koskivat valittua dokumenttienhallinnan järjestelmää, säh-

köisen arkistoinnin toimintatapoja sekä käytössä olevien resurssien puutetta, kuten 

yksi haastateltava asian kiteytti; ”Vastarintaa aiheutti epäselvyys järjestelmien välillä, 

mitä viedään mihinkin järjestelmään, sekä se, että tiedostettiin työmäärä suureksi ja 

resurssit vähäisiksi, joten työmäärä hirvitti”. Vastarinta ilmeni esimerkiksi haluna edel-

leen tulostaa ja mapittaa asiakirjoja. Myös epävarmuus sähköisen arkistointitavan luo-

tettavuudesta nousi esiin. Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyen vastustusta aiheutti 

se, että järjestelmä koettiin hankalaksi ja työlääksi käyttää sekä muutoksen vaatima 

työmäärä suureksi. Myös mahdollisesti tulossa oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus 

vaikutti muutosprosessin läpivientiin, sillä Sosiaali- ja terveystoimen osallistumista 

muutokseen kritisoitiin jonkin verran, ajatuksena, että lyhyeksi aikaa ei ole järkevää 

muuttaa toimintatapoja, hankkia lisenssejä ja kouluttaa henkilökuntaa. Esiintynyt vas-

tarinta vaikutti muutoksen läpivientiin hidastavasti. Muutosvastarintaan pyrittiin vaikut-

tamaan perustelemalla miksi muutos on tarpeen, keskustelemalla sekä ottamalla mu-

kaan avainhenkilöitä muutoksen toteutukseen sen eri vaiheissa sekä antamalla aikaa 

sopeutua tilanteeseen. 

 

5.5 Muutoksen vaikutus sähköiseen arkistointiin liittyviin organisaatioproses-
seihin 

 

Lybec (2006) kirjoittaa, että olennainen ero sähköisen ja paperisen arkistoinnin välillä 

on asiakirjojen todistusvoimaisuuden säilyttäminen. Sähköisessä muodossa olevaa 

tietoa voidaan muokata ja hävittää helpommin kuin paperiasiakirjassa olevaa. Helppo 

muokattavuus aiheuttaa epävarmuuden sähköisten asiakirjojen ja tietoaineistojen to-

distusvoimaisuuden säilymisestä. Paperiasiakirjan todistusvoimaa, osana jotain toi-

mintaprosessia, on vain harvoin tarvetta kyseenalaistaa, mutta sähköisen aineiston 

osalta sen eheys eli säilyminen turvassa asiattomilta muutoksilta tai vahingoilta on var-

mistettava, kuten myös sen käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pape-

riasiakirja säilyy suotuisissa olosuhteissa vuosisatoja ilman erityisiä toimenpiteitä ja on 



64 

 

milloin tahansa otettavissa uudelleen käyttöön, toisin kuin sähköinen aineisto, jonka 

pitäminen käyttökelpoisena laitteiden, tiedostoformaattien ja ohjelmistojen muuttuessa 

edellyttää erityisolosuhteita ja -toimenpiteitä. Paperiasiakirja säilyy, ellei sitä erityisesti 

hävitetä, sähköinen asiakirja häviää (itsestään), ellei sitä erityisesti säilytetä. Hän to-

teaa, että asiankäsittelyjärjestelmät yleistyvät hallinnossa voimakkaasti ja viranomaisia 

rohkaistaan siirtymään kokonaan sähköisiin järjestelmiin toiminnan tehostamiseksi 

sekä kustannusten hallitsemiseksi. Osa asiakirjoista tuotetaan alusta lähtien sähköi-

sessä muodossa ja osa asiakirjoista tuotetaan paperimuodossa, jolloin ne on skannat-

tava sähköiseen järjestelmään, mikäli halutaan välttää järjestelmien integrointiin liitty-

vät ongelmat. Jotta skannattujen asiakirjojen haku ja yhteys käsittelyprosessiin voi-

daan varmistaa, myös niiden luokittelusta sekä niihin liittyvistä metatiedoista on huo-

lehdittava. Skannaus on hänen mukaansa suositeltavaa tehdä heti, kun paperiasiakirja 

on tullut virastoon ja pysäyttää sen kulku siihen. (Lybeck 2006, 71 - 72) 

 

Lahdessa sähköiseen arkistointiin siirryttäessä jouduttiin arvioimaan uudesta näkökul-

masta useita organisaation hallinnollisiin toimintaprosesseihin kuuluvia käytäntöjä. 

Mietittäväksi tuli tietoturvaan, asiakirjojen käsittelyyn, allekirjoituksiin sekä asiakirjojen 

tallennuksen, tiedonohjauksen, arkistoinnin, hävittämisen ja sähköisen asioinnin koko-

naisuuteen sekä osaprosesseihin liittyviä kysymyksiä. Sähköisen arkistoinnin muutos-

prosessin aikana tuli selkeästi ilmi, että arkistointi ei ole enää erillinen tapahtuma asia-

kirjoja tuottavien prosessien päätepisteessä, vaan arkistointia on mietittävä osana or-

ganisaation toimintaa kokonaisuuden näkökulmasta käsin.  

 

5.5.1 Tietoturva 
 

Sähköisten tietoaineistojen aktiiviaikaisessa käsittelyssä tietosuoja- ja tietoturvakysy-

mykset ovat olennaisen tärkeitä ja niillä on tietysti merkitystä myös pitkäaikaissäilytyk-

sessä. Teknisten ratkaisujen kuten lokitiedostojen ja toipumisjärjestelmien yms. ohella 

organisaation toimintatavoilla ja hallintokulttuurilla on keskeinen vaikutus siihen, miten 

tietojen suojaamisessa onnistutaan (Lybeck 2006, 76 - 77). Tietoturvariskien hallinnan 

tavoite on tunnistaa ja arvioida organisaation toimintaan liittyvät tietoturvariskit, sillä 

organisaation toiminnan kannalta on tärkeää, ettei sen toimintaan tai muuten sen hal-

lussa olevaa tietoa joudu vääriin käsiin, tietojärjestelmät ovat aina oikeiden henkilöiden 
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saatavilla ja tieto on oikeaa sekä ajantasaista. Tietoturva ei ole prosessi samassa mie-

lessä kuin monet prosessimaisesti kuvatut organisaation toiminnot, mutta organisaa-

tiolla on kuitenkin oltava hallintamalli, vaiheittainen käytäntö tietoturvariskien havaitse-

miseksi ja korjaamiseksi. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteena on suo-

jata tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.  

 

Lahdessa organisaation tietoturvan toteuttamisen sähköisen arkistoinnin vaatimusten 

määrittely käytiin läpi sähköisen säilyttämisen luvan haun yhteydessä. Tietoturva au-

ditoitiin ulkopuolisen toimijan taholta, jolloin huomattiin, että tietoturvan taso ei ollut 

organisaatiossa sillä tasolla, mitä edellytettiin. Prosessin parantamisen tavoitteiksi 

määriteltiin tietoturvan dokumentointi, tietoturvaryhmän perustaminen, tietosuojavas-

taavien nimeäminen toimialoille sekä henkilöstölle toteutettava tietoturvakoulutus. Pro-

jektin yhteydessä Lahdessa dokumentoitiin organisaation tietoturvaan liittyvät käytän-

nöt, yli 100 asiakirjaa tietoturvaan liittyen, sekä perustettiin tietoturvaryhmä, jonka teh-

tävänä on huolehtia organisaation tietoturvan ajantasaisuudesta ja ottaa kantaa tieto-

turvakysymyksiin. Henkilöstön tietoturvakoulutus toteutettiin verkkokoulutuksena vuo-

sien 2013 -2014 aikana, samoin henkilöstölle otettiin käyttöön salassapitositoumus tie-

tosuojan parantamiseksi. Päivittäiset toimintatapakäytännöt ohjeistettiin, kuten esimer-

kiksi tietokoneen sekä huoneen oven lukitseminen kun poistuu työhuoneesta.  

 

Tietoturvaan liittyviä vaatimuksia jouduttiin tässä prosessien muutoksessa miettimään 

useista erilaisista näkökulmista: 

 

Tiedon ohjauksen aikataulutuksen näkökulmasta; missä vaiheessa asiakirja tulee min-

käkin käyttöoikeustason kannalta julkiseksi, tuleeko julkinen asiakirja kaikkien nähtä-

väksi saman tien tallennuksen yhteydessä vai vasta sen valmiiksi laittamisen jälkeen. 

Lahdessa asia ratkaistiin siten, että asianhallinnan osalta julkiset asiakirjat tulevat nä-

kyviin niiden valmiiksi laittamisen jälkeen, mutta dokumenttienhallinnan osalta näky-

vyys perustuu käyttöoikeusryhmään, jonka jäsenet näkevät myös keskeneräiset asia-

kirjat.  

 

Käyttöoikeuksien näkökulmasta; käyttöoikeuksien määrittely oli haastatteluaineiston 

perusteella yksi merkittävä osa tietoturvan toteutumisen kannalta. Vaatimukseksi sille 
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asetettiin, että sähköiset järjestelmät pystyvät takaamaan kaikille työntekijöille määri-

teltävät käyttöoikeudet sekä lisäksi käyttöoikeuksissa on otettava huomioon sähköisen 

asioinnin vaatimusten mahdollistaminen ja tukeminen.  

 

Tietojärjestelmien teknisten valmiuksien näkökulmasta; paperista luopuminen aiheut-

taa sen, että mikäli sähköisessä toimintaympäristössä järjestelmät lakkoilevat, ei ole 

enää vaihtoehtoista tapaa löytää ja käyttää tietoa; aikaisemmin asiat olivat koneella 

sekä paperilla, nyt vain koneella. Ratkaisua tähän ei varsinaisesti ole olemassa, mutta 

toiminnassa pyritään huolehtimaan käytössä olevien työvälineiden laadukkuudesta 

sekä niiden optimaalisesta käyttöiästä. 

 

Saapuvien paperisten asiakirjojen käsittelyn ja hävittämisen näkökulmasta; kenellä on 

oikeus tietoihin, miten hävitykset toteutetaan sekä miten ja missä järjestelmiin skanna-

tut, mutta edelleen hävittämättömät paperit säilytetään tietoturvallisesti. Lahdessa pää-

tettiin, että saapuvat paperiset asiakirjat säilytetään skannauksen jälkeen yksi vuosi. 

Toimintatapojen yhdenmukaistaminen käytiin läpi toimialakohtaisesti ja niistä laadittiin 

kirjalliset ohjeet.  

 

Sähköpostin välityksellä tapahtuva asiakirjojen tai niiden sisältämien tietojen antami-

sen näkökulmasta; salassa pidettävää tietoa saa lähettää vain turvasuojatulla sähkö-

postilla, mikä mahdollisuus Lahdessa on tällä hetkellä käytössä vain Sosiaali- ja ter-

veystoimialalla. Muun organisaation osalta tämä jätettiin kehityskohteeksi.  

 

Asiakirjojen säilyvyyden näkökulmasta; Lahdessa päätettiin, että määräajan säilytettä-

viä asiakirjoja voidaan säilyttää sähköisesti myös operatiivisissa järjestelmissä, mikäli 

niiden osalta voidaan varmistaa asiakirjojen säilyvyys, turvallisuus ja hävitys sovittujen 

aikojen puitteissa. Tämä nähtiin osan haastateltavien mielestä riskitekijänä asiakirjojen 

säilyvyyteen liittyvän tietoturvan suhteen.  

 

Tiedon ajantasaisuuden näkökulmasta; haastateltavat tiedostivat, että väärän tiedon 

hyödyntämisen riski on olemassa, mikäli vanhoja tai vääriä tietoja sisältäviä asiakirjoja 

ei versioida tai nimetä tunnistettavasti tai poisteta tietojärjestelmistä kokonaan. 
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Sähköisen asioinnin ja -palvelun mahdollistamisen näkökulmasta tietoturvallisuuden 

takaaminen aiheuttaa paljon päänvaivaa, kuten ulkoisten palveluntuottajien pääsy or-

ganisaation sisäisiin järjestelmiin. Nämä ovat asioita, jotka päätettiin ratkaista tulevai-

suudessa tapauskohtaisesti ja toiminnan näkökulma huomioiden. Mikäli substanssitoi-

minnan kannalta järjestelmiin pääsy on välttämätöntä, niin määrittelyt sen suhteen, 

millä laajuudella ja kuinka syvälle organisaation järjestelmien sisältämiin tietoihin pää-

see, on keskeistä ja tapauskohtaista.  

 

Tietoturvan osalta mittareiksi tunnistettiin verkkokurssin suorittaneiden määrä sekä 

teknisten tietoturvauhkien (mm. virukset, järjestelmien toimintahäiriöt) toteutumisten 

määrän muutokset. 

 

5.5.2 Allekirjoitus 
 

Sähköiseen arkistointiin siirtymisen yhteydessä omakätisestä allekirjoituksesta pyrittiin 

luopumaan kaikissa niissä organisaation tuottamissa asiakirjoissa ja dokumenteissa, 

joissa sen todettiin olevan mahdollista. Ulkoa saapuvien asiakirjojen osalta asiakkaan 

omakätistä allekirjoitusta vaaditaan silloin, mikäli se lain mukaan on tarpeen. Lybeck 

(2006) mukaan organisaatioon saapuneen sähköisesti toimitetun asiakirjan kohdalla 

tulee ensimmäiseksi ratkaista, onko sähköisessä viestissä kysymys lain tarkoittamasta 

sähköisestä asiakirjasta, joka liittyy tiettyihin laissa mainittuihin asiaryhmiin ja jos näin 

ei ole, ei allekirjoitusta välttämättä tarvita. Mikäli kyseessä on lain tarkoittama asiakirja, 

viranomaisella on harkintavaltaa siinä, hyväksyykö se ilman allekirjoitusta saapuneen 

asiakirjan vai ei. Joitakin poikkeuksia tähän on, jolloin lainsäädäntö suoranaisesti 

edellyttää asiakkaan omakäsistä allekirjoitusta. Mikäli viranomainen hyväksyy ilman 

allekirjoitusta olevan sähköisen asiakirjan, tulee asiakirjassa kuitenkin olla tiedot 

lähettäjästä eikä asiakirjan eheyttä tai alkuperäisyyttä saa olla syytä epäillä. Epäilystä 

viestin alkuperästä voi syntyä, mikäli viesti on lähetetty toisen henkilön sähköpostilla, 

eikä asianosaisen tai mikäli sähköpostiosoite on jokin keksitty, ei henkilön itsensä nimi.  

Viestin eheydestä syntyy epäilyksiä silloin, kun viesti vaikuttaa epätäydelliseltä, 

esimerkiksi kesken katkenneelta (Lybeck 2006, 68 - 69). Lahdessa aikaisempi 

toimintatapa asiakirjojen sekä dokumenttien allekirjoitusten suhteen oli, että kaikki 

organisaatiosta ulospäin lähtevät sekä päätöksentekoon liittyvät aineistot 
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allekirjoitettiin omakätisesti ja ulkoa saapuneiden asiakirjojen osalta allekirjoituksen 

vaatimukset olivat erilaisia riippuen asiayhteydestä. Tässä työssä käsitellyn 

muutoksen allekirjoitusprosessi käsittää organisaation itsensä tuottamien asiakirjojen 

allekirjoitusten käytännön muutoksen.  

 

Muutoksessa tunnistettiin vaihtoehtoisiksi tavoiksi allekirjoittaa asiakirjoja manuaalisen 

allekirjoituksen lisäksi koneellisella allekirjoituksella tai vahvalla sähköisellä 

allekirjoituksella. Sähköisen allekirjoituksen alaryhmän tekemien selvitysten ja niiden 

tulkinnan perusteella todettiin, että asiakirjoja, jotka tarvitsevat vahvaa sähköistä 

allekirjoitusta, on määrällisesti vain vähän asiakirjojen kokonaismäärästä, joten 

Lahdessa päätettiin ottaa käyttöön koneellinen allekirjoitus sekä allekirjoittaa 

manuaalisesti erikseen sovittavat asiakirjat, jotka vaatisivat vahvan sähköisen 

allekirjoituksen.  

 

Periaatteet, jolla asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen tarve määriteltiin, perustuivat 

siihen, että toiminnassa pyritään kustannussyistä sekä työn säästämiseksi 

mahdollisimman keveään ratkaisuun ja pyritään käyttämään asiakirjojen 

allekirjoituksina esimerkiksi käyttöoikeuksiin ja rooleihin liittyvää organisaation omaa 

tunnistusta. Tässä muutoksessa päätettiin hoitaa asiakirjahallinnon sähköistäminen 

ilman vahvan tunnistautumisen tai sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Vahvan 

tunnistautumisen ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto tulee tapahtumaan Lahden 

kaupungin organisaatiossa jossain vaiheessa myöhemmin. 

 

Vaatimuksina muutoksessa asiakirjojen allekirjoituksille oli, että allekirjoituksen tulee 

täyttää lainsäädännön vaatimukset ja että teknisesti pystytään todentamaan kuka 

asiakirjan on allekirjoittanut. Molemmissa käytössä olevissa sähköisen arkistoinnin 

luvan saaneissa järjestelmissä oli ”allekirjoitus” ominaisuus, jonka tehtävänä oli 

tallentaa asiakirjan taustatietoihin, kuka asiakirjan on teknisesti allekirjoittanut ja 

hyväksynyt. Allekirjoitus on tällöin käyttäjätunnus sekä roolipohjainen allekirjoitus, joka 

perustuu käyttäjän tunnistamiseen. Järjestelmä tietää kuka käyttäjä on ja millä roolilla 

käyttäjä toimii, jolloin järjestelmään jää metatietojälkenä allekirjoittajan nimi sekä 

allekirjoitus päivämäärä. Lahdessa päätettiin, että tämä ominaisuus on riittävä 

todentamaan asiakirja hyväksytysti allekirjoitetuksi. Niiden asiakirjojen ja dokumenttien 
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osalta, joihin tunnistettiin vahvemman allekirjoituksen tarpeellisuus, päädyttiin 

erillisratkaisuihin.  

 

Asiakirjojen tarvitseman allekirjoituksen vaatimusten määrittely aloitettiin selvittämällä 

millaisia allekirjoitustarpeita organisaatiossa oli olemassa. Karkea jako oli sisäisen 

toiminnan asiakirjojen ja dokumenttien allekirjoitukset sekä organisaation ulkopuolelle 

lähtevien asiakirjojen ja dokumenttien allekirjoitukset. Oma ryhmänsä oli myös 

toimielinten kokousten pöytäkirjat, jotka vaativat luottamushenkilöiden allekirjoituksia. 

Organisaation sisäisten hallintoasiakirjojen osalta todettiin, että niissä riittää 

järjestelmien sisään rakennettu tekninen allekirjoitus. Organisaation ulkopuolelle 

lähtevien tai luottamushenkilöiden allekirjoituksen vaativien asiakirjojen ja 

dokumenttien allekirjoitukset jaettiin kuuteen erilaiseen asiakirjaryhmään; 1) 

Viranhaltijapäätökset ja otteet 2) Lähtevät kirjeet 3) Sopimukset 4) Todistukset 5) 

Toimielinten pöytäkirjat 6) Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat.  

 

Viranhaltijapäätökset oli aikaisemmin allekirjoitettu perinteisesti käsin. Lahdessa 

päätettiin, että niihin riittää koneellinen allekirjoitus. Myöskään viranhaltijapäätöksen 

organisaation ulkopuolelle lähetettävää tiedoksiantoa tai päätösotetta ei allekirjoiteta 

enää fyysisesti.  

 

Lähteneet kirjeet oli aikaisemmin allekirjoitettu perinteisesti käsin. Muutoksen jälkeen 

niihin riittää koneellinen allekirjoitus sekä asiakkaalle lähtevään, että arkistoitavaan 

kappaleeseen.  

 

Sopimukset vaativat kahden tai useamman osapuolen allekirjoitukset. Mikäli 

sopimuksien fyysisestä allekirjoittamisesta haluttaisiin luopua, vaatisi se vahvaa 

tunnistautumista sekä sähköistä allekirjoitusta, jotta sopimuksen säilyttäminen 

oikeusturvan takaajana toteutuisi. Sopimusten osalta päätettiin, että ne pitää 

jatkossakin fyysisesti allekirjoittaa.  Lähtökohtaisesti allekirjoitus on enemmänkin 

oikeusturvaan liittyvä näkökulma kuin sähköiseen säilyttämiseen liittyvä.  

Todistukset (koulutodistus, työtodistus yms.) sekä toimielinten pöytäkirjat päätettiin 

edelleen allekirjoittaa fyysisesti, joten niiden kohdalla toimintatapa on tulostaminen, 

allekirjoittaminen ja järjestelmään takaisin skannaaminen arkistointia varten.   
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Terveystoimen toiminnassa on käytössä toimikortti, joka toteuttaa vahvaa 

tunnistautumista sekä – allekirjoitusta. Sitä käytetään järjestelmään kirjautumiseen 

sekä tarvittaviin sähköisiin allekirjoituksiin. Kortti otetaan myös sosiaalitoimen käyttöön 

tulevaisuudessa.  

 

Aineiston perusteella koneellisesti allekirjoitetuissa asiakirjoissa tunnistettiin 

ongelmaksi se, miten voidaan varmistaa, että asiakkaalle lähetetty asiakirja on 

tunnistettavissa aidoksi. Tämä ratkaistiin merkitsemällä lähteviin koneellisesti 

allekirjoitettuihin asiakirjoihin merkintä ”allekirjoitettu koneellisesti”.  

 

Yhtenä isona ongelmana allekirjoitusten tarpeen määrittelyn suhteen koettiin olevan 

selkeiden kansallisten määräysten ja ohjeiden puuttuminen siitä, milloin koneellinen 

allekirjoitus on riittävä ja milloin vaaditaan asiakirjan laillisuuden ja 

todistusvoimaisuuden osoittamiseksi vahvaa sähköistä allekirjoitusta. Laki sähköisestä 

allekirjoituksesta ei ole yksiselitteinen eikä se kerro kunnan asiakirjoista selkeästi, 

mitkä asiakirjat vaativat vahvan sähköisen allekirjoituksen ja mitkä eivät, joten 

joudutaan tekemään itsenäisesti tulkintoja, minkä koettiin olevan selkeä 

epävarmuustekijä.  

 

Resurssien osalta haastateltavat ajattelivat uudenlaisten allekirjoituskäytäntöjen 

säästävän työaikaa, kun asiakirjoja ei enää tulosteta, käsin allekirjoiteta ja 

mahdollisesti skannata takaisin järjestelmään. Myös tavoitetilana oleva sähköisen 

hyväksynnän ja allekirjoitusten siirtäminen erillisen allekirjoitusportaalin kautta 

tehtäväksi, tulee säästämään viranhaltijoiden työaikaa, sillä toiminto tulee olemaan 

ajasta sekä paikasta riippumaton. Portaalin kautta viranhaltijat pääsevät hyväksymään 

ja koneellisesti allekirjoittamaan heille toimenpiteitä varten lähetetyt asiakirjat vaikkapa 

mobiililaitteen välityksellä, jolloin heidän ei enää tarvitse kirjautua sisään 

asianhallinnan järjestelmään. Portaalin käyttö todettiin järkeväksi toimintatavaksi 

asiakirjojen hyväksymiskäytännön helpottamiseksi, mutta ratkaisua ei ole vielä 

toteutettu.  

 

Positiivisina asioina muutoksessa nähtiin, että uusi toimintatapa vaikuttaa prosessin 
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virheettömyyteen sekä läpimenoaikaan, jolloin asiakirjat tulevat olemaan 

ajantasaisemmin käytettävissä. Myös prosessin laadun koettiin parantuneen, sillä 

muutos on yhdenmukaistanut eri toimijoiden toimintatapoja. Myönteiseksi asiaksi 

nimettiin myös prosessin sisäisen palvelukyvyn paraneminen tulossa olevan 

portaaliratkaisun jälkeen, sillä sen jälkeen hyväksyntä tai allekirjoitus ei ole enää 

paikkasidonnaista toimintaa. Mittarina allekirjoituksen prosessin muutokselle 

tunnistettiin allekirjoitusprosessin läpimenoaika.  

 

5.5.3 Tallennus 
 

Sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuurin mukaisesti sähköiseen arkistointiin siirryttä-

essä tallennuspaikat määriteltiin tallennettavan aineiston säilytysajan perusteella. 

Omaan sisäiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjat: luonnokset, työpaperit ja muut tilapäi-

set tiedostot sekä erilaiset työryhmien muistiot, esityslistat, liitteet tai muut enintään 2 

vuotta säilytettävät dokumentit ohjeistettiin tallentamaan ensisijaisesti Intraan, omalle 

tietokoneelle tai muihin operatiivisiin perusjärjestelmiin. Yli 2 vuotta, mutta enintään 10 

vuotta säilytettävät dokumentit ohjattiin tallennettavaksi lähtökohtaisesti kyseisen toi-

mialan perusjärjestelmiin, mutta ne voidaan viedä sovittaessa myös dokumentinhallin-

tajärjestelmään. Yli 10 vuotta säilytettävät dokumentit tulee viedä arkistolaitoksen au-

ditoimaan sähköisen säilyttämisen luvan omaavaan asianhallinnan tai dokumenttien-

hallinnan järjestelmään, asiayhteydestä riippuen. Tallennuspaikka kuvataan tiedonoh-

jaussuunnitelmassa. Asianhallintaan liittyvät dokumentit tallennetaan aina asianhallin-

nan järjestelmässä. (Viitearkkitehtuuri 2014, 16) 

 

Haastatteluaineiston mukaan tallennusprosessille asetettiin vaatimuksiksi tallennusjär-

jestelmien arkistokelpoisuus sekä se, että tallennuksen tulee olla määrämuotoista, 

strukturoitua ja yhdenmukaista; asiakirjat viedään yhdessä sovittuihin järjestelmiin, oi-

kein luokiteltuina ja nimettyinä sekä oikeilla metatiedoilla varustettuina. Metatiedot 

määrittävät asiakirjan oletus- sekä käyttäjätietoja. Prosessille asetettu toiminnallinen 

tavoite oli, että asiakirjojen tuottajien tulee itse tallentaa omat asiakirjansa sovittuihin 

järjestelmiin. Asianhallinnan järjestelmään asiakirja tallennetaan aina asiakortille, 

jonka avauksesta huolehtii keskitetysti asiakirjojen rekisteröinnistä vastaava keskus-
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hallinnon kirjaamo.  Dokumenttienhallinnassa tallennettavat asiakirjat liitetään itse va-

littaviin asiaryhmiin. Tällöin tallennusta ohjaa järjestelmään rakennettu älykäs luokitte-

lija, joka lukee asiakirjan sisältöä ja sen perusteella automaattisesti ehdottaa asiaryh-

mää sekä esitäydentää asiakirjan metatietoja sovituilta osin. Älykäs luokittelija on ns. 

oppiva järjestelmä, joka toimii siten, että mitä enemmän samanlaista materiaalia sen 

avustuksella järjestelmään viedään, sen tarkempia sen ehdotukset asiaryhmästä ni-

mien ja metatietojen suhteen ovat.   Asiakirjojen löydettävyyden kannalta oikeanlainen 

tallennus on oleellinen vaatimus, joten tallennusten oikein tekemistä on valvottava. 

Seurantaa tehdään dokumenttienhallinnan puolella määrämuotoisten hakujen avulla, 

jolloin tarkastetaan onko dokumentteja tallennettu vajavaisilla metatiedoilla. Tarkas-

tuksen vastuuhenkilönä on järjestelmälle nimetty toimialakohtainen pääkäyttäjä. Asi-

anhallinnan puolella tarkastusta suorittaa kirjaamo. Haastatteluaineiston perusteella 

määrämuotoinen aineiston nimeäminen ei ole vielä täysin toteutunut, sillä yhtenäisiä 

kaupunkitasoisia määrityksiä nimeämisestä ei ole annettu.  

 

Ongelmakohdiksi tallennusprosessin muutoksessa nimettiin järjestelmiin sekä toimin-

tatapoihin liittyen tietojärjestelmien suuri määrä, silla Lahdessa on käytössä lähes 200 

erilaista operatiivista tietojärjestelmää. Tallennuspaikkaa mietittäessä ongelmana oli, 

että sähköisen säilyttämisen lupa pysyvästi säilytettäville asiakirjoille ja dokumenteille 

on vain kahdelle tietojärjestelmälle, joten miten eri tietojärjestelmistä saadaan asiakir-

jat viedyksi luvan saaneisiin järjestelmiin pienimmällä vaivalla. Rakennetaanko eri jär-

jestelmien välille integraatioita vai tulostetaanko asiakirjat ja skannataan pysyvään ar-

kistojärjestelmään, ja jos näin tehdään, tapahtuuko se heti asiakirjaa luotaessa vai kes-

kitetysti prosessin myöhemmässä vaiheessa. Ongelmallisena asiana pidettiin myös 

halukkuutta säilyttää omasta toiminnasta syntyvä materiaali paperisena sekä pelko 

siitä, että asiakirjojen tallennus ei tapahdu oikeilla metatiedoilla tai sovittuihin tallen-

nusjärjestelmiin. Puutteellisilla tiedoilla tallennettu asiakirja voi olla vaikea hakea säh-

köisestä järjestelmästä ja pahimmassa tapauksessa asiakirjaa ei löydetä. Haastatelta-

vat pitivät hyvänä dokumenttienhallintajärjestelmään tallentamisen avuksi rakennettua 

älykästä luokittelijaa, joka auttaa tallennusriskin pienentämisessä.  

 

Erikseen sovittain asioita tallennuksen prosessin muutoksen yhteydessä olivat, miten 

menetellään fyysisesti isojen aineistojen suhteen, kuten saapuneet erityisen paksut tai 
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muuten hankalan kokoiset asiakirjasarjat sekä sopimusniput, jotka oli mietittävä sekä 

arkistoinnin että allekirjoitusten näkökulmasta. Sopimusten kohdalla päätettiin, että or-

ganisaation itsensä laatiessa sopimuksen, asiakkaan sopimuskappale tulostetaan ja 

lähetetään asiakkaalle, mutta oma kappale säilytetään vain sähköisessä muodossa. 

Sopimuksen allekirjoitettu sivu skannataan järjestelmään, kun asiakas lähettää sen ta-

kaisinpäin. Mikäli kyseessä on ulkopuolisen tahon laatima sopimus, on sopimus skan-

nattava sähköiseen muotoon niiltä osin kuin se on mahdollista. Mikäli sopimuksen liit-

teenä on materiaalia, jota ei pystytä muuttamaan sähköiseen muotoon, niin ne arkis-

toidaan paperisena ja järjestelmään laitetaan tästä merkintä. Alkuperäisiä skannattuja 

asiakirjoja säilytetään kaksi vuotta paperisena erikseen sovituilla tahoilla.  

 

Tallennusresurssien osalta vaatimuksiksi määriteltiin henkilöstö- sekä työvälineresurs-

sien määrän sekä koulutuksen varmistaminen. Haastateltavien mukaan muutoksen 

suunnittelussa ymmärrettiin, että keskeistä toiminnan muutoksen kannalta on henki-

löstön kouluttaminen uuteen toimintatapaan sekä työvälineiden päivittäminen vastaa-

maan vaatimuksia. Resurssien suunnittelussa ymmärrettiin, että asiakirjojen vieminen 

järjestelmiin tulee olemaan työläämpää kuin ennen, ja ratkaisuksi alkoi muodostua tal-

lennuksen keskittäminen yhtenä vaihtoehtoisena toimintatapana.  

 

Ongelmallisina tallennusprosessin yhdenmukaistamisen toteuttamisessa nähtiin van-

hojen tiedostomassojen aikaisemmat tallennuspaikat ja tästä syntyvät mahdolliset 

poikkeamat uusiinkin toimintatapoihin. Tällaisia sovitun prosessin ohi tapahtuvia toi-

mintatapoja saattaa vahvistaa tarvittavien työvälineiden määrän epätasaisesti kohdis-

tetut mitoitukset tai uuden toimintatavan vaatimien lisenssien hinnoittelun määrittely, 

esimerkiksi kaikissa toimintayksiköissä ei ole käytössään vaaditun tasoisia tallennus-

välineitä paperisen aineiston sähköiseen muotoon muuttamiseksi, joten riskinä nähtiin, 

että mikäli uuden toimintatavan hyödyt nähdään vähäisempinä, kuin mitä tarvittaviin 

lisensseihin tai työvälineisiin tarvittava rahallinen panostus edellyttäisi, pidetään toi-

mintatapaa kustannustehottomana.  

 

Vastuuhenkilöiden määrittely tallennuksessa täytyy uudessa toimintatavassa ajatella 

laajemmin myös arkistoinnin näkökulmasta. Tallennettava aineisto saa tallennuksen 
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yhteydessä myös sähköisen arkistoinnin tarvitsemat metatiedot, jolloin arkistointi ta-

pahtuu ilman erillistä arkistointia. Tallennus ja arkistointiprosessien yhdistyminen 

muuttaa vastuita siten, että uudessa toimintatavassa vastuu organisaatiossa tuotetun 

asiakirjan tallentamisesta, arkistoitumisesta sekä löydettävyyteen liittyvien metatieto-

jen tallentamisesta on henkilöllä, joka tuottaa asiakirja-aineistoa. Sopimusten osalta 

vastuu tallentamisesta on täytynyt jakaa eri toimijoille, kuten saapuvien sopimusten 

tallentaminen, jolloin kirjaamon tehtävänä on viedä allekirjoitettu sopimus järjestel-

mään, mutta järjestelmässä olevan sopimustenhallinnan osion metatiedot kuuluvat so-

pimuksen vastuuhenkilön täytettäväksi. Tällaisissa tapauksissa on varmistettava miten 

keskinäinen tiedonvaihto hoidetaan, toimii ja varmistetaan. Muutoksen suunnitteluvai-

heessa vastuutahoja ei tällaisissa erillistapauksissa erityisesti nimetty.  

 

Aikaisemmassa toimintatavassa asiakirjojen tallennuksella ei arkistoinnin näkökul-

masta ollut niin suurta roolia kuin nyt. Aineiston mukaan oleellisimmat tallennuspro-

sessiin tulleet muutokset aikaisempaan nähden ovat tallennuspaikka ja – tapa. Lähtö-

kohtana on, että sisäiset asiakirjan tuottajat tallentavat itse laatimansa asiakirjat tie-

donohjaussuunnitelmissa kuvattuihin ja yhdessä sovittuihin tallennusjärjestelmiin. Mi-

käli on kyse asiakkuuksista, niin sekä sisäisiä- että ulkoisia asiakkaita pyydetään toi-

mittamaan, ja he toimittavat, enemmän valmiiksi sähköisessä muodossa olevia asia-

kirjoja asioiden valmisteluun kuin ennen. Muutosta on myös siinä, että asiakirja täytyy 

tallettaa järjestelmään sovittujen metatietojen kanssa.   

 

Prosessissa tarvittavat henkilöresurssit vähenevät siten, että kirjaajien määrä piene-

nee, mutta toisaalta keskitetty tallentaminen saattaa tarvita lisäresursseja tulevaisuu-

dessa, sillä aineistosta ilmenee, että yksi ilmennyt muutosvastarinnan muoto on syn-

tyneet epämuodolliset toimintaprosessit, jolloin asiakirjan sähköiseen dokumenttien-

hallinnan järjestelmään tallentaja onkin joku muu kuin sovittu, eli asiakirjan tuottaja.  

 

Muutosta on myös asiakirjojen löydettävyydessä; niiden löydettävyys paranee, mikäli 

prosessi toimii oikein; asiakirja on viety sovittuun järjestelmään sovituilla metatiedoilla 

varustettuna. Tämä kuitenkin edellyttää myös sitä, että asiakirjojen tallennusta ja ar-

kistointia ohjaavat tiedonohjaussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja että kyseinen asiakirja 

on niissä otettu huomioon. Mikäli näin ei ole, ei asiakirjaa voida tallentaa järjestelmään. 
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Mikäli tallennus kuitenkin tehdään, merkitsee se sitä, että asiakirja saa väärät metatie-

dot; niin lakiin kuin sen löydettävyyteenkin perustuvat.  

 

Aineiston mukaan tallennukseen liittyviä mittareita ovat asiakirjojen määrä järjestel-

mässä, joka saadaan suoraan dokumenttienhallinnan järjestelmän raporteista. Toi-

sena mittarina käytetään väärin tallennettujen asiakirjojen määrää, jota seurataan tal-

lennetuille asiakirjoille tehtävillä pistokokeilla. Virhetallennukset käydään läpi virheelli-

sen tallennuksen tehneen henkilön kanssa keskustelemalla, jolloin saadaan selville 

myös, mikäli järjestelmän toimivuuteen liittyy ongelmia. Kolmantena mittarina käyte-

tään tulostuspaperin kulutuksen määrää, jota seurataan paperin hankintakustannusten 

kautta.  

 

Haastatteluista ilmeni, että positiivisimpina asioina tallennusprosessin muutoksessa 

pidettiin sitä, että asiakirjojen arkistointi tapahtuu tallennuksen yhteydessä, jolloin pro-

sessin läpimenoaika pienenee ja tieto on ajantasaisesti kaikkien käytettävissä. Aineis-

tosta ilmeni myös, että uudenlaisen tallennustavan oppimista pidettiin henkilökohtai-

sena ominaisuutena, joka liittyy yksittäisen henkilön tapaan omaksua ja hyväksyä uu-

sia asioita. Negatiivisena puolena tallennusprosessin muutokseen liittyen haastatelta-

vat mainitsivat epävarmuuden siitä, milloin paperisessa muodossa organisaatioon tul-

leita asiakirjoja, jotka on skannattu tietojärjestelmiin, uskaltaa hävittää, eli säilyvätkö 

asiakirjat sähköisessä tietojärjestelmässä kuten pitää. 

 

5.5.4 Arkistointi 
 

Perinteinen arkistointi hoidettiin ennen sähköiseen arkistointiin siirtymistä sekä manu-

aalisesti että sähköisesti. Manuaalisesti arkistoitiin kaikki asiakirjat, joiden säilytysaika 

oli arkistonmuodostussuunnitelmassa määritelty pysyväksi tai yli 50 vuotta kestäväksi 

sekä sovitusti se lyhemmän ajan säilytettävä aineisto, jota ei säilytetty sähköisessä 

muodossa jossain operatiivisessa tietojärjestelmässä. Sähköinen arkistointi oli mah-

dollista niiden asiakirjojen osalta, joiden arkistointi oli määräaikaista. Käytännössä kui-

tenkin lähes kaikki asiakirjat tulostettiin ja arkistoitiin manuaalisesti, joko käyttöarkis-

toon tai kaupungin keskusarkistoon, pitkäaikaisarkistoon. Arkistointia ohjasivat eri toi-
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mijoiden arkistonmuodostussuunnitelmat. Sähköiseen arkistointiin siirryttäessä arkis-

tointia ohjaa eAMS, sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma, joka on koko organi-

saatiolle yhteinen. Sen kautta ohjataan kaikkien arkistoitavien asiakirjojen säilytysaika- 

ja julkisuustietomääritykset. Lahdessa päätettiin myös dokumenttien hallinnan osalta 

siirtyä sähköiseen säilytykseen, joten myös dokumenttiaineistot oli kuvattava tiedonoh-

jaussuunnitelmissa ja vietävä sähköiseen arkistonmuodostussuunnitelmaan. Sähköi-

seen arkistointiin siirtymiseksi määriteltiin arkistoinnille asetettaviksi vaatimuksiksi ar-

kistotilojen sekä tulostuskustannusten pienentäminen pidemmällä aikavälillä sekä pa-

perista luopuminen. 

 

Haastatteluaineiston mukaan sähköiselle arkistoinnin prosessille asettuja vaatimuksia 

olivat, asiakirjojen, dokumenttien sekä niiden sisältämän tiedon arkistointi siten ja sel-

laisessa muodossa, että niitä voidaan hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin. Tämä tarkoit-

taa, että asiakirjojen säilyvyyden, luotettavuuden, käytettävyyden ja jatkuvuuden kri-

teerit tulee täyttyä, vastuukysymykset arkistotoimen sekä arkistoasioiden suhteen tu-

lee määritellä selkeästi, asiakirjat tulee luokitella oikein, että ne ovat löydettävissä ja 

hyödynnettävissä, tietojärjestelmien pitää täyttää arkistokelpoisuuden vaatimukset ja 

niiden tietoturva tulee olla ajan tasalla ja että tietojärjestelmät vastaavat Sähke 2 vaa-

timuksia. Muita vaatimuksia olivat mahdolliset integraatioratkaisut eri järjestelmien vä-

lillä ja mikäli määräajan säilytettäviä asiakirjoja haluttaisiin säilyttää muissa kuin luvan 

saaneissa järjestelmissä, näiden järjestelmien vaatimuksina oli tiedon säilyminen vaa-

ditun ajan, sekä hävitysmahdollisuus hävitysajan täytyttyä. Sähköinen arkistointi on 

arka sähkö- ja tietoliikennekatkosten suhteen, joten näihin varautuminen mahdolli-

suuksien mukaan katsottiin myös osaksi sähköiseen arkistointiin siirtymisen riskien-

hallintaa. Prosessille asetettuina vaatimuksina tunnistettiin toimintatapojen yhdenmu-

kaistaminen sekä ohjeistaminen. Yhtenä isotöisenä prosessin uutena tekijänä kuvattiin 

tiedonohjaussuunnitelmien läpikäyminen dokumenttienhallinnan näkökulmasta.  

 

Aineistossa tunnistettuja ongelmakohtia sähköiseen arkistointiin liittyen olivat riski siitä, 

että asiakirjat tallennetaan vääriin paikkoihin, luokitellaan väärin tai väärillä metatie-

doilla, jolloin niiden löydettävyys ja arkistointimääritykset eivät toteudu.  

Asiakasnäkökulmassa tunnistettiin sisäiset asiakkaat, joita ovat asiakirjojen ja doku-

menttien organisaation sisäiset tuottajat ja hyödyntäjät sekä ulkoiset asiakkaat, joita 
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ovat esimerkiksi asiakirjoja hyödyntävät kuntalaiset, toimittajat, luottamushenkilöt tai 

opiskelijat. Asiakasnäkökulmassa mietittiin sähköisen asiakkuuden näkökulmaa, sekä 

sähköistä tiedon välittämisen ja jakamisen näkökulmaa.  

 

Aineiston perusteella vaihtoehtoisina toimintatapoina työtapojen osalta jouduttiin miet-

timään poikkeuksellisen tallennuskäsittelyn seurauksena myös poikkeavia tapoja ar-

kistoida asiakirjoja, kuten paksut sopimusniput, joiden kohdalla sovittiin, että sähköistä 

arkistointia ei toteuteta. Vaikka pääperiaate arkistoinnin osalta on sähköisyys, niin käy-

tännön syistä johtuen joudutaan rinnalla käyttämään myös perinteistä tapaa arkistoida 

asiakirjoja, kuitenkin niin, että pysyvästi säilytettävää aineistoa ei arkistoida muualle 

kuin sähköiseen ympäristöön.  

 

Työprosessin muutoksen myötä huomattiin, että aikaisempi toimintatapa oli hoitaa ar-

kistointia hiljaisina kausina, mutta uusi tapa toimia ei enää mahdollista tätä. Nyt halu-

taan reaaliaikaista tietoa, joten tiedon vienti pitäisi saada tehtyä välittömästi tapahtu-

man yhteydessä. Tällä on merkitystä myös prosessin tarvitsemien resurssien suhteen. 

Arkistoinnille on resursoitava työaikaa nyt kaikkien työprosessien yhteyteen, kuten 

myös kaikkien tallennus, skannaus yms. laitteiden on vastattava arkistoinnille asetet-

tuja vaatimuksia.  

 

Arkistoinnin vastuuhenkilöinä uudessa toimintatavassa tunnistettiin olevan asiakirjoja 

tuottavat tahot, jolloin nähtiin, että arkistonhoitajan tehtävänkuva muuttuu enemmänkin 

työtä ohjaavaksi ja valvovaksi. Heidän tehtävänään on tehdä tarkastuksia tietojärjes-

telmiin vietävälle aineistolle pistokokein ja tarkastaa onko asiakirjat viety oikeisiin paik-

koihin ja oikeilla metatiedoilla täydennettynä sekä huolehtia tiedonohjaussuunnitel-

mien ajantasaisuudesta. Arkistotoimen osalta on oltava vastuuhenkilö keskushallin-

nossa, joka johtaa kaupungin arkistotointa sekä huolehtii tiedonohjaussuunnitelmien 

yhdenmukaisuudesta sekä oikeellisuudesta.  

 

Haastateltavat kokivat, että sähköisessä arkistoinnissa, missä tiedonohjaussuunnitel-

mat ohjaavat prosesseissa syntyvien asiakirjojen sekä dokumenttien käsittelyä ja tal-

lennusta, on tiedon löytyminen varmempaa sekä helpompaa ja tietoturvan koettiin pa-
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rantuneen huomattavasti. Asiakirjojen julkisuustieto on nykyisin kaikkien tarkistetta-

vissa tiedonohjaussuunnitelmista tai tallennettujen asiakirjojen kohdalla suoraan jär-

jestelmästä, aikaisemmin tämä oli yhden työntekijän arvioinnin varassa. Hyvänä muu-

toksena koettiin myös mahdollisuus asiakirjojen sisältämän tiedon parempaan hyödyn-

tämiseen laajemminkin. Aikaisemmin tiedonohjaus ja arkistointi olivat erilliset tapahtu-

mat, nyt ne ovat liittyneet toisiinsa ja mahdollistavat eri tavalla vaikkapa organisaation 

sisäisen tiedon liikkumisen sekä tiedottamisen.  

 

Resursseihin liittyvinä muutoksina tunnistettiin aikaisempaa pienempien arkistotilojen 

tarve sekä ajan ja vaivan säästyminen tiedon etsimisen ja hyödynnettävyyden näkö-

kulmasta. Suoraa taloudellista hyötyä syntyy paperin hankintakustannusten, paperijät-

teen tuhoamiskustannusten sekä arkistotilojen vähenemisestä.  

 

Positiivisina puolina sähköiseen arkistointiin siirtymisessä pidettiin asiakirjojen perin-

teisen paperinpyörittämisen hankaluudesta irti pääsemistä. Toimintaa pidettiin talou-

dellisempana, nopeampana ja virheettömämpänä kuin ennen. Haastateltavista suurin 

osa oli tyytyväisiä siihen, että muutos on pystytty viemään läpi muiden töiden ohessa, 

ja vieläpä suhteellisen pienillä henkilöresursseilla.  

 

Parannettavaa prosessin muuttumiseen liittyen toivottiin enemmän kaupunkitasoista 

ohjeistusta toimintatapoihin sekä vastuukysymyksiin liittyen. Hankaluutena haastatel-

tavat kokivat valvonnan järjestämisen siten, että sähköisen arkistoinnin vaatimat toi-

mintatavat saadaan valvotusti samanlaisiksi läpi organisaation.  

 

Mittareiksi arkistoinnin osalta nimettiin organisaatioon hankittavan paperin määrä, ar-

kistointiin käytettävien henkilötyövuosien määrä, arkistotilojen neliömäärä, käytössä 

olevien hyllymetrien määrä, asiakirjojen haun läpimenoaika sekä käytettävän tiedon 

ajantasaisuus, mikä on tosin hankalasti mitattavissa. 
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5.5.5 Tiedon haku ja arkistossa asiointi 
 

Arkistossa asiointi hoidettiin aikaisemmin fyysisesti arkistossa käymällä. Alla on ku-

vattu sähköisen arkistoinnin tiedon haun sekä asioinnin välinen prosessikuvaus. 

 

 

Kuva 5: Sähköisen arkistoinnin ja asioinnin prosessi arkistosta haun ja arkistoon viennin osalta (Viitearkkitehtuuri 2014, 18) 

 

Sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuurin mukaan arkistossa asioinnille asetettiin vaa-

timuksina sähköisten tietojärjestelmien ja -aineistojen käytettävyyden osalta tiedon-

haun monipuolisuus ja nopeus. Tiedonhakuun suunniteltiin monia teknisiä ratkaisuja, 

kuten että vapaassa tekstihaussa ohjelma etsii hakuehdoksi asetetun merkkijonon 

kaikki esiintymät tiedostosta tai että haku on mahdollista toteuttaa myös laajojen ai-

neistojen osalta nopeasti. Vapaa tekstihaku soveltuu sellaisenaan vain tekstiasiakir-

joille, ei esim. kuvamuotoon skannatuille asiakirjoille. Kuvatiedostoihin on hakuja var-

ten liitettävä erityinen hakutiedosto. Vapaa tekstihaku ei yleensä yksin riitä hakukei-

noksi sähköisiin asiakirjoihin. Rekisteritietojen asiaryhmitys on keskeistä, koska se si-

too haut toimintaan, jonka yhteydessä asiakirjat/tiedot ovat syntyneet. Järjestelmissä 

voidaan käyttää hakumenetelmänä myös asiasanoja, mikä edellyttää sanaston suun-

nittelua ja ylläpitoa siten, että hakutulosten kattavuuteen ja täsmällisyyteen voidaan 
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luottaa. Asiasanoituskaan ei yksinään ole riittävä hakukeino, koska asiakirjallisen tie-

don hahmottamisessa ja haussa on keskeistä yhteys arkistonmuodostajan toimintaan 

ja tehtäviin, mitä yhteyttä asiasanastolla ei ole (Viitearkkitehtuuri 2014, 18). 

 

Arkistossa asiointia täytyy sähköisessä toimintaympäristössä ajatella sekä sisäisen- 

että ulkoisen asiakkuuden näkökulmista. Ulkoisen arkistosta haun osalta merkittävim-

pänä asiana haastatteluaineistosta nousi esiin ulkoisille asiakkaille sähköisten palve-

lujen tarjoamisen mahdollisuus. Asianhallinnan osalta Lahdessa ei ole vielä ulkover-

kon asiakkaita, mutta dokumenttienhallinnan puolella on, sillä Lahti avasi sähköisen 

arkistonsa kaupungin pientalojen omistajille, jotka voivat sähköisen Kompa - palvelun 

kautta nähdä rakennuksensa tai kiinteistönsä perustiedot, asiakirjat sekä rakennus- ja 

kiinteistörekisterin tiedot. Myös kiinteistön rakennuslupakuvat sekä muut asiakirjat ovat 

sähköisen arkiston kautta käytettävissä. Kompa palvelun laajentamista käsittämään 

myös asianhallinnan asiakirjat on mietitty, jolloin automatisoitu tiedon haku tarjoaisi 

kaupunkilaisille mahdollisuuden saada itseään koskevat tiedot ja asiakirjat sen kautta. 

Myös se, että organisaation henkilöstö pystyy hyödyntämään helppoa tiedonhakua, 

edistää hyvää ja nopeaa asiakaspalvelua.  

 

Riskitekijöitä haastatteluaineistosta nousivat esiin asiakirjojen julkisuuteen liittyvät ky-

symykset. Pidettiin hyvänä mahdollisuutta ja helppoutta jakaa julkista tietoa, asiakirjoja 

tai dokumentteja, organisaation ulkopuolelle, mutta riskinä nähtiin, että organisaation 

ulkopuolelle leviää materiaalia, joka lain mukaan pitäisi olla salaista ja vain asianosais-

ten käytettävissä. Tässä tunnistettiin oleelliseksi asiakirjojen julkisuustieto metatiedon 

oikeellisuus järjestelmissä, mutta ongelmana on, miten tämä varmistetaan.  

 

Sisäistä tiedonhakua helpottamaan rakennettiin ns. älykäs haku, joka on keskitetty ha-

kutoiminto asianhallinnan sekä dokumenttienhallinnan järjestelmiin. Haastatteluiden 

perusteella se koettiin hyväksi ratkaisuksi, mutta haastateltavien mielestä tällainen ha-

kutoiminto olisi hyvä rakentaa siten, että se kattaisi myös Intrassa olevat asiakirjat, 

mitä se nyt ei tee. Sisäisen asiakirjojen haun haasteena onkin usea erillinen tallennus-

paikka, mikä johtaa siihen, että haun yhteydessä on mietittävä mistä järjestelmästä 

asiakirjaa täytyy hakea. Ratkaisuna ovat tiedonohjaussuunnitelmat, joissa asiakirjojen 
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tallennuspaikat on kerrottu. Myös hakusanat nousivat esiin, sillä hakusanat ovat ta-

pauskohtaisesti hankalia miettiä. Tähän ratkaisuksi tunnistettiin haku metatietojen kes-

keinen asema.  

 

Yhtenä merkittävänä hakemisen riskitekijänä nähtiin järjestelmissä oleva suuri tieto-

määrä, johon mahtuu myös paljon jo vanhentunutta tietoa. Vaatii paljon resursseja 

huolehtia järjestelmiin tallennettujen asiakirjojen ja dokumenttien sisältämän vanhen-

tuneen tiedon päivittämisestä tai hävittämisestä.  
 

Haastattelujen perusteella kaikessa sähköisessä arkistossa asioinnissa ongelmakoh-

diksi tunnistettiin se, että sähköinen asiointi on vasta alkuvaiheessa, joten kaikkia sii-

hen liittyviä asioita ja mahdollisuuksia ei vielä ole osattu tunnistaa sekä pitkäaikainen 

sähkökatkos tai järjestelmävika, jolloin tietoja ei saada ulos.  

 

Arkistosta haun ja asioinnin prosessin merkittävimpinä muutoksina tunnistettiin että, 

se ei ole enää paikka- tai aikasidonnaista, joten haku on nopeaa ja sitä voidaan toteut-

taa vaikkapa massahakuna organisaation eri toimijoiden taholta helposti. Asiakirjojen 

hakumetatiedot helpottavat hakua, mutta toisaalta tässä kohden aineistosta nousi jäl-

leen esiin asiakirjojen oikein ja oikeaan paikkaan tallentamisen keskeinen asema. No-

pea asiakaspalvelu parantaa asiakaspalvelua ja tuo merkittävää ajansäästöä, kun ar-

kistoon ei enää tarvitse fyysisesti mennä etsimään asiakirjaa mapeista. Nyt käytössä 

olevaa tietomassaa pystytään hyödyntämään joustavammin ja saadaan esimerkiksi 

tilastotietoa, joka ei välttämättä aikaisemmin ole ollut saatavilla. Työprosessi muuttui 

arkistonhoitajan osalta työtä vähentävästi, mutta muiden toimijoiden osalta työtä lisää-

västi, mutta sähköinen asioinnin lisääntyessä tulevaisuudessa, myös heidän työmää-

ränsä nähtiin vähenevänä. Arkistonhoitajan työnkuva muuttuu enemmän tarkastavaksi 

ja ohjaavaksi; mistä asiakirjoja löytää ja millä haulla. Vanha paperimaailma kulkee to-

sin vielä rinnalla. Mittareina asiakkuuden osalta tunnistettiin haun nopeus sekä henki-

lötyövuosien väheneminen. Haastateltavien mielestä positiivista asiakirjojen hakuun ja 

asiointiin liittyen on se, että tietoa löytyy helposti ja nopeasti, mikä helpottaa tiedon 

leviämistä käsiteltävistä asioista, mutta toisaalta saatavissa olevan tiedon paljous nos-

taa esiin kysymyksen ajankäytön riittävyydestä kaiken tiedon lukemiseen, suodattami-
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seen tai omaksumiseen liittyen. Kehittämiskohteita kyselyn perusteella olisi järjestel-

miin liittyen osittain salaisten asiakirjojen erottaminen omaksi ryhmäkseen, jolle tulee 

omanlaisensa käyttäytymissäännöt. Kaivattiin myös kaupunkitasoista ohjausta sähköi-

sen asioinnin kokonaisuuden kehittämisen osalta.  

 

5.5.6 Hävitys 

 

Lahdessa ei ole vielä sähköisestä arkistosta toteutettu yhtään hävitystä, joten haasta-

teltavat vastasivat tähän kyselyn osaan sen perusteella, mitä hävityksestä on suunni-

teltu. Hävitysprosessi käytiin läpi sähköisen säilyttämisen luvan hakuun liittyvän audi-

toinnin yhteydessä. Alla on tavoitekuvaus sähköisten asiakirjojen hävitysprosessista. 

 

 

Kuva 6: Sähköisten asiakirjojen hävitys (Viitearkkitehtuuri 2014, 19) 

 

Aineiston perusteella hävitysprosessin vaatimuksena nähtiin, että asiakirjat tulee olla 

helposti hävitettävissä määräajan jälkeen. Järjestelmien teknisten vaatimusten osalta 

tämä tarkoitti, että niiden hävitysprosessi noudattaa Sähke 2 määräyksiä.  

 

Hävitysprosessi muuttui siten, että aikaisemmin hävityksestä huolehdittiin yksikkökoh-

taisesti, mutta uudessa toimintatavassa koko organisaation tasolla hävityksestä vastaa 

ja sen hyväksyy aina kaupungin arkistotoimesta vastaava laadittujen hävityslistojen 

perusteella. Hävityslupa nostettiin korkeammalle tasolle kuin ennen, sillä haluttiin tur-

vallisuussyistä huolehtia, että hävitykset tehdään kontrolloidusti ja keskitetysti.  

 

Suunnitelman mukaisesti hävittäminen helpottuu, kun kaikille asiakirjoille on määritel-

tynä järjestelmässä säilytysajat. Seulontoja ei enää tarvitse tehdä manuaalisesti, vaan 
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järjestelmästä haetaan hävittämislistaus varmenteiden kautta ja hävitys toteutetaan 

”nappia painamalla”. Aikaisempi, manuaalinen, toimintatapa työllisti enemmän, sillä 

jouduttiin tekemään paljon jälkikäteisseulontaa; arkistoitavaksi saapuneissa asiakir-

joissa olivat usein sekaisin erilaisia säilytysaikoja omaavat asiakirjat ja niiden seulonta 

oli aikaa vievää työtä.  

 

Havaituksi ongelmakohdaksi uudessa toimintatavassa haastateltavat tunnistivat hävi-

tyksen osalta mahdollisuuden, että asiakirjalle on annettu väärä säilytysaika. Säilytys-

ajan pääsee asianhallinnan puolelle asiakirjan tallennuksen yhteydessä muuttamaan, 

joten on mahdollista, että esimerkiksi asiakirjan, joka tulisi säilyttää 50 vuotta, säilytys-

aika on muutettu tallennusvaiheessa 10 vuodeksi, jolloin asiakirja tulee hävityslistalle 

liian aikaisin. Hävityslistat tulostetaan järjestelmästä koko organisaation osalta yhte-

näisinä, joten listat tulevat olemaan varsin laajoja. Yksittäisen hävitettävän asiakirjan 

virheellisen säilytysajan havaitseminen siinä vaiheessa prosessia saattaa olla varsin 

hankalaa, jollei mahdotonta. Dokumenttienhallinnan osalta tällaista riskiä ei ole, sillä 

siellä säilytysaikaa ei pääse muuttamaan, vaan se tulee tiedonohjaussuunnitelmassa 

määritellystä säilytysaikametatiedosta. Tiedonohjaussuunnitelmaan virheellisesti 

määritelty säilytysaika on riskinä vähäisempi, sillä niitä laativat arkistoinnin asiantunti-

jat, joten virheiden läpimeno säilytysaikojen osalta on hyvin vähäinen.  

 

Haastateltavat olivat tunnistaneet myös riskin, joka liittyy tallennusprosessin aikana ta-

pahtuvan poikkeaman vaikutukseen hävityksessä; mikäli asianhallinnan puolella asia-

kortti, jolle asiakirjoja viedään, jätetään päättämättä, eivät myöskään asiakortille viety-

jen asiakirjojen säilytysajat tule hävitysaikojen laskentaan mukaan, sillä säilytysajan 

laskenta aktivoituu asiakortin päättämisen yhteydessä.  

 

Hävityksen vaatimien resurssien osalta huomioitiin, että uusi toimintatapa vaatii henki-

löresursseja vähemmän kuin ennen.  

 

Positiivisena nähtiin, että hävitysprosessi vaikuttaa selkeältä, ja että sitä on testattu 

auditoinnin yhteydessä, joten se oletettavasti toimii kuten pitääkin. Hyvänä nähtiin 

myös se, että hävityksen yhteydessä löydetään helposti kaikki se materiaali, jonka säi-
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lytysaika on täyttynyt ja joka voidaan hävittää. Negatiivisena asiana haastateltavat nä-

kivät, että ainakaan alkuvaiheessa ei uskalleta hävittää myöskään paperisessa muo-

dossa olevia, sähköiseen arkistoon skannattuja, asiakirjoja, joten sekä säilytys, että 

hävitys on näiden osalta kaksinkertainen.  Tämä pelko perustuu riskiin toimimattomista 

tietojärjestelmistä. Huonoksi koettiin myös lyhytaikaisesti, esimerkiksi aikaisemmin 

kaksi vuotta tai oman tarpeen mukaan säilytettävä materiaali, jolle sähköisessä arkis-

toinnissa on annettu 10 vuoden sähköisen standardin mukainen säilytysaika (standar-

din mukaiset säilytysajat ovat 10 vuotta / 50 vuotta / 150 vuotta / pysyvä säilytys). 

Säilytysaikaa pidettiin turhan pitkänä.  

 

Yhtenä vielä selvitettävänä asiana nousi esiin intran työtilojen käyttö säilytysalustana. 

Niihin on viety paljon erilaista materiaalia, joten miten varmistetaan yksittäisen työtilan 

poiston yhteydessä, että työtilan sisältämässä aineistossa ei ole mukana pidemmän 

ajan säilytettäväksi määrättyjä asiakirjoja, jotka tulee viedä sähköiseen arkistoon. Tu-

lee vielä mietittäväksi, olisiko lyhytaikaisesti säilytettävälle materiaalille tehtävä omat 

hävitysohjeensa. Mittareina hävitykselle olivat hävitettävän paperin määrän muutok-

set, paperin hävityskustannusten muutokset sekä hävitykseen käytetyn ajan muutok-

set.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä työssä tutkittiin sähköiseen arkistointiin siirtymisen muutosta Lahden kaupungin 

organisaatiossa. Tutkimuksen ajankohtana oli vuosien 2013 – 2015 aikana. Tutkimuk-

sen alkuasetelmassa Lahden kaupunki oli saanut Arkistolaitokselta luvan arkistoida 

kaikki asiakirjansa yksinomaan sähköisessä muodossa. Tutkimuksen tutkimuskysy-

myksenä oli; Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumentinhallintaan siirtyminen toteu-

tettiin Lahden kaupungissa prosessina ja miten muutos haastoi organisaation hallin-

nolliset prosessit?   

 

Tapaus on kiinnostava, koska Lahden kaupunki on ensimmäinen kunta Suomessa, 

joka sai Arkistolaitokselta luvan myös pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sähköiseen 

säilyttämiseen. Aihe on ajankohtainen ja koskettaa kaikkia Suomen kuntia. Uskon, että 

tutkimustani voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muidenkin kuntien vastaavissa muu-

tosprosesseissa. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei tästä näkökulmasta ole ole-

massa, joten uskon tutkimukseni auttavan useita kuntia oman prosessinsa toteuttami-

sessa. Tällä tutkimuksella nähdään, miten sähköisen arkistoinnin suunnittelu viedään 

käytännön tasolle asti ensimmäisen kerran kuntaorganisaatiossa. Tämän lisäksi tutki-

muksestani saatua tietoa voidaan hyödyntää case organisaation, Lahden kaupungin, 

toiminnan tulevassa kehittämisessä.  

 

6.1 Muutoksen toteutus prosessina 

 

Juppo (2005) kertoo, että julkisen sektorin organisaation muutoksessa tulee aina var-

mistua uuden tai uudistetun toiminnan lainmukaisuudesta sekä siihen liittyvistä hyvän 

hallinnon periaatteista. Muutoksen toteutuksessa on myös otettava huomioon hallinto-

kulttuurin jäykkyys sekä hierarkisuus, mistä johtuen muutokset vievät usein paljon ai-

kaa ja vaativat paljon suunnittelua sekä etukäteisselvityksiä. Voidaan katsoa, että Lah-

dessa muutoksen avoimuus ja lainmukaisuus varmistettiin siten, että muutoksen kai-

kissa vaiheissa työryhmien työskentelyssä ja tehdyissä selvityksissä oli mukana toi-

mialojen keskeiset asiantuntijat sekä lainmukaisuutta varmistamassa organisaation la-

kimies. Jupon (2005) mukaan julkishallinnon sidosryhmät on otettava muutoksessa 
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huomioon ja niiden tuki on varmistettava ennen muutosta ja muutoksen perustana tu-

lee olla yleinen etu. Lahdessa sidosryhmät selvitettiin ja niiden todettiin olevan kaikki 

asianhallintaa sekä dokumenttienhallintaa käyttävät toimijat sekä asiakkaat ja erilaiset 

viranomaistahot. Sidosryhmien tuki varmistettiin sitouttamalla järjestelmien käyttäjiä 

muutoksen suunnitteluun, kuten myös eri viranomaistahoja otettiin mukaan jo suunnit-

teluvaiheessa miettimään yhteisiä käytäntöjä eri toimintojen osalta. Juppo (2005) ker-

too myös, että julkisen organisaation muutoksen impulssit ja ohjaus tapahtuvat suu-

reksi osaksi organisaation ulkoapäin, päätökset ja ohjaus ovat usein poliittisia, joten 

poliittinen tuki ja halu muutoksille ovat tärkeitä edellytyksiä. Lahdessa muutoksen po-

liittinen sitoutuminen varmistettiin siten, että muutoksen tavoitteet sidottiin kaupungin-

hallituksen asettamiin organisaation strategisiin-, toiminnallisiin- sekä tuottavuustavoit-

teisiin ja muutoksen toteutuksen varmistamiseksi työryhmät asetettiin kaupunginjohta-

jan ja hänen varamiehensä konsernipalvelujohtajan päätöksellä. Jupon (2005) mie-

lestä toiminnan muutosten tulee tapahtua julkisesti sekä avoimesti ja muutoksesta tie-

dottamisen tulee olla riittävää sekä kattavaa. Kohdeorganisaatiossa muutoksesta tie-

dotettiin henkilöstölle organisaation sisäisen Intran sekä eriasteisten palaverien väli-

tyksellä ja kuntalaisille paikallisen sanomalehden toimittaman lehtiartikkelin välityk-

sellä. Asiakkaille tiedottaminen hoidettiin lähinnä muutoksen mahdollistamista sähköi-

sistä palveluista kertomalla. Haastatteluaineistosta ilmeni, että muutoksesta tiedotta-

mista pidettiin riittävänä.  

 

Lanning (2002) jakaa ennen varsinaisen muutosprosessin käynnistämistä olevan ajan 

kolmeen erilaiseen ja osin limittäiseen muutoksen valmistelun prosessiin, joita hän ni-

mittää tahto-, kyky- ja mahdollisuus-prosesseiksi. Näiden prosessien tehtävänä on 

mahdollistaa muutoksen toteutuminen mahdollisimman tehokkaasti läpi koko organi-

saation. Lahdessa tämän vaiheen asioita käytiin läpi sähköisen säilyttämisen lupapro-

sessin aikana. Vaiheeseen liittyi tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen, jota pidettiin 

laajamittaisena ja vaativana työnä. Luokitusten valmistuttua Lahti otti käyttöönsä uu-

den asianhallinnan järjestelmän ja haki sille, sekä Tekninen ja ympäristötoimialan käy-

tössä olleelle dokumenttienhallinnan järjestelmälle, sähköisen säilyttämisen lupaa, 

joka myönnettiin syksyllä 2013. Luvan saaminen käynnisti tutkimani muutosprosessin. 

Haastateltavien mukaan tämä varsinaista muutosprosessia edeltävä vaihe oli merkit-

tävä sähköiseen arkistointiin siirtymisen näkökulmasta. Sen aikana heräsi yhteinen 
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ajatus kokonaan sähköiseen arkistointiin siirtymisestä. Sitä ennen oli organisaation eri 

osissa meneillään samansuuntaisia kehitysideoita, mutta lupaprosessin aikana saatiin 

aikaan yhteinen tahtotila sekä visio paperittomasta toimintaympäristöstä.   

 

Nyholm (2008) kertoo, että organisaatiomuutoksen kokonaisvaltaista toteuttamista 

helpottamaan luodut mallit jaottelevat muutosprosessin useimmiten neljään vaihee-

seen. Haveri & Majonen (2000) kertovat näiden vaiheiden olevan voimakkaasti sidok-

sissa toisiinsa. Vaiheet eivät kuitenkaan edellytä muutoksen lineaarista etenemistä. 

Muutosprosessin etenemisen vaiheina ovat 1) tarve, 2) suunnittelu, 3) toteutus ja toi-

meenpano sekä 4) vakiinnutus. Lahdessa muutosprosessin ensimmäinen vaihe sekä 

Lanningin (2002) kuvaamat ennen muutosprosessin aloitusta vaiheet menivät osittain 

limittäin.  

 

Nyholmin (2008) mukaan muutosprosessin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu muu-

tostarpeen havaitseminen, analysointi ja asettaminen sekä perustelu. Siinä punnitaan 

eri vaihtoehtoja ja pyritään ymmärtämään muutosta kokonaisuutena. Haveri & Majoi-

nen (2000) kertovat, että ensimmäisessä vaiheessa tuodaan esiin muutoksen tarpeel-

lisuuden näkökulma, muutoksen hyödyt sekä kustannusten/säästöjen laskelmat. Lah-

dessa muutosprosessin ensimmäiseen vaiheeseen siirtymisen voidaan ajatella alka-

neen selvityksillä siitä, keitä tarvitaan muutoksen läpiviemiseen sekä siitä kun muutok-

sen tavoitteet sidottiin koko organisaation strategisiin tavoitteisiin. Seuraava askel oli 

työryhmän asettaminen, jonka tehtäväksi annettiin laatia sähköisen arkistoinnin vii-

tearkkitehtuuri ratkaisuehdotukseksi sähköisen arkistoinnin sekä dokumenttienhallin-

nan toteuttamisesta. Tutkimusaineiston perusteella muutoksen tarve ymmärrettiin 

tässä vaiheessa organisaatiossa hyvin ja sitä perusteltiin laajimmin taloudellisilla sekä 

toiminnallisilla hyödyillä.  

 

Nyholmin (2008) mukaan muutoksen toinen vaihe on tavoitteiden, vision sekä suunnit-

telun aikaa. Suunnitelmien laadinta ja asettaminen, roolien selventäminen, resurssien 

varmistaminen sekä päätöksistä ja suunnitelmista informoiminen kuuluvat tämän vai-

heen tehtäviin. Haveri & Majoinen (2000) puolestaan kertovat, että tässä vaiheessa on 

oltava vastaus siihen, kuinka tavoitteeseen voidaan päästä, mieluimmin muutossuun-



88 

 

nitelman muodossa. Muutossuunnitelma pitää sisällään tilanteen analysoinnin ja ku-

vauksen päämäärästä ja ongelmakohdista sekä ratkaisuvaihtoehdoista. Siinä on sel-

vitys siitä kuka muutoksen toteuttaa ja millä resursseilla. Suunnitelmassa on oltava 

myös välitavoitteita sekä toteutustapa eri vaihtoehtoineen. Tässä vaiheessa muutok-

sesta tiedottaminen tulisi kohdistua uskon ja luottamuksen säilyttämiseen ja vahvista-

miseen. Lahdessa työryhmän tehtävänä oli laatia muutokselle tarkennettu visio, tavoit-

teet sekä strategia. Keskeistä sen tehtävässä oli selvittää lainsäädännön, järjestel-

mien, tietoturvan, organisaation toiminnan sekä sen työprosessien asettamat vaati-

mukset sekä vaihtoehtoiset tavat toteuttaa muutos. Tavoitetilana oli, että kaikki työpro-

sessiin sidottu toiminta tapahtuu sähköisessä muodossa, eikä työstä syntyneitä arkis-

toitavia loppuasiakirjoja tallenneta paperisessa muodossa päätearkistoon. Kuntalaisen 

ja asiakkaan palveleminen haluttiin siirtää myös sähköiselle alustalle, esimerkiksi ha-

kemusten sekä asiakirjojen vastaanoton osalta. Suunnittelua varten perustettiin vii-

tearkkitehtuurialaryhmä, joka selvitti millä järjestelmillä ja laajuudella sähköistä arkis-

tointia toteutetaan kustannuksineen sekä periaatteet, joilla asiakirja- sekä dokumentti-

aineistoja tallennetaan ja arkistoimaan. Sähköisen allekirjoituksen alaryhmä selvitti al-

lekirjoitusten vaatimukset, tarpeet sekä toteutusmahdollisuudet ja hankinta-alaryhmä 

tutki sähköiseen arkistointiin siirtymisen vaikutuksia hankintojen näkökulmasta. Suun-

nitteluvaiheessa tiedottamisen vastuu oli muutoksen johdolla ja tiedottaminen henki-

löstölle toteutettiin Intran sekä kokousten kautta. Ryhmien yhteistyön tuloksena syntyi 

Lahden kaupungin sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuuri, joka on halutun tavoitetilan 

kokonaiskuvaus. Haastateltavien mukaan tavoitetilaksi määritelty sähköisen arkistoin-

nin toteuttaminen kahden luvan saaneen järjestelmän kautta oli ongelmallinen ja ai-

heutti muutosprosessin myöhemmässä vaiheessa muutosvastarintaa. Muuten haas-

tateltavat olivat suunnitteluvaiheen kokonaisuuteen tyytyväisiä, vaikkakin todettiin, että 

sen aikana jäi joitakin osa-alueita liian vähälle huomiolle, kuten selvitykset muutoksen 

vaikutuksista yksittäisten henkilöiden työtehtäviin tai kannustimien miettiminen muu-

toksen toteutuksen sekä sitouttamisen välineenä. Myös työryhmien kokoonpanoissa 

nähtiin, että niissä olisi saanut olla mukana enemmän toimialojen edustajia. Muutoksen 

visiota pidettiin selkeänä ja suunnitteluvaiheen tiedottamisesta todettiin, että se oli riit-

tävää. Kysymykseen, mitä olisit tehnyt toisin, haastateltavat vastasivat, että olisivat 

tehneet jo suunnitteluvaiheessa tarkemmat määrittelyt niistä asioita, joiden kuviteltiin 

vaikuttavan lopputulokseen. Nyt suunnitteluvaiheen aikana mentiin liikaa ”tekniikka 
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edellä” ja monia prosessiin liittyviä asioita jäi käsittelemättä, joten niiden kohdalla men-

tiin toteutuksen aikana liikaa ”minusta tuntuu” pohjalla. Myös muutoksen vaatimia roo-

leja olisi voinut miettiä enemmän. Haastateltavat nimesivät suurimmaksi syyksi suun-

nitteluvaiheen puutteille resurssipulan; suunnitteluun olisi pitänyt varata enemmän 

henkilöresursseja sekä aikaa. 

  

Nyholmin (2008) mukaan kolmanteen vaiheeseen kuuluu muutoksen toteuttaminen 

suunnitelman mukaisesti. Toteutusvaiheessa usein huomataan, että ihmiset eivät toimi 

suunnitelmien mukaisesti, vaan saattavat sabotoida prosessia ja muutosvastarintaa 

voi esiintyä. Toteutusvaihe tulisi aloittaa vasta sitten, kun muutostarve ja sen perustar-

koitus on organisaatiossa ymmärretty ja selkeät yhteiset tavoitteet asetettu. Haveri & 

Majoinen (2000) kuvaavat toteutusmyönteisyyden aikaansaamisen välineiksi selkeän 

vision viestimistä sekä kannusteiden tai uhkatekijöiden käyttämistä. Lahdessa toteu-

tusvaihe aloitettiin perustamalla dokumenttienhallinnan levittämistä varten projekti-

ryhmä sekä sen toimintaa ohjaamaan ohjausryhmä. Työn toteutussuunnitelmaksi laa-

dittiin projektisuunnitelma, jossa työ aikataulutettiin ja vaiheistettiin. Siinä mietittiin 

myös toimijoiden roolit ja vastuut sekä tiedottamisen käytännöt. Toimialoittain kartoi-

tettiin dokumenttienhallintaan vietäviä asiakirjoja, jonka jälkeen niiden osalta päivitet-

tiin niihin liittyvät tiedonohjaussuunnitelmat. Osa haastateltavista kertoi, että tuleva 

muutos varsinaisesti konkretisoitui vasta, kun tehtiin päätös dokumenttienhallinnan le-

vittämisen ohjausryhmän ja projektiryhmän perustamisesta. Haastatteluaineiston pe-

rusteella muutoksen toteutusvaihe on osittain vielä kesken. Mielipiteenä aineistosta 

ilmeni, että muutoksen toteutusta pidettiin hitaana, eikä siinä ole otettu kaikkia osapuo-

lia tai asioita tarpeeksi huomioon. Muutoksen johdon todettiin toimineen määrätietoi-

sesti, mutta organisaation ylemmältä johtotasolta toivottiin aktiivisempaa otetta muu-

toksen tavoitteiden seurannan osalta, sillä projektissa asetetut välitavoitteet eivät pitä-

neet. Syynä tähän mainittiin resurssipula henkilöiden sekä ajankäytön suhteen. Aineis-

tosta nousi esiin kahdensuuntainen mielipide; toisaalta valmiimpi muutoksen toteutuk-

sen suunnittelu olisi helpottanut käytännön toteutustyötä ja olisi säästetty aikaa. Tälle 

vastakkainen mielipide oli, että suunnittelu tehtiin tarpeeksi kattavasti, mutta sitä ei to-

teutusvaiheessa täysin noudatettu. Tämän suuntaista erilailla ajattelua ilmeni muutos-

prosessin toteutuksen aikana, mikä osaltaan oli yksi muutosvastarinnan aiheuttaja ja 
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tukija. Kysymykseen, mitä olisit tehnyt toisin, haastateltavat vastasivat, että olisivat to-

teuttaneet dokumenttienhallinnan levittämisen enemmän vaiheittain ja kuitenkin nope-

ammassa aikataulussa, kuin mitä se nyt toteutettiin. Osan haastateltavan mielestä 

muutoksen olisi voinut toteuttaa helpommin yhdistämällä asian- sekä dokumenttien-

hallinnan yhden järjestelmän alle. 

 

Nyholm (2008) sekä Haveri & Majoinen (2000) kertovat, että viimeisessä vaiheessa 

pyritään muutoksen pysäyttämiseen sekä vakiinnuttamiseen siten, että toteutunut 

muutos tulee osaksi organisaation toimintaa. Lahden kaupungissa muutosprosessi on 

vielä meneillään ja varsinaista muutoksen pysäytystä tai vakiinnutusta ei ole vielä 

tehty. Dokumenttienhallinnan järjestelmän levittämisen projekti saatiin päätökseen, 

mutta sinne vietävien asiakirjojen kartoitusta jatketaan edelleen. Tällä hetkellä muu-

tosta vakiinnutetaan niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Vakiinnutus merkitsee 

uusien toimintamallien ohjeistamista ja henkilöstön kouluttamista uuden järjestelmän 

käyttöön sekä uusiin toimintatapoihin. Haastateltavien mielestä muutoksen pysäytystä 

ja vakiinnutusta on tehty vaiheittain, mutta keskeneräisyydestä johtuen toteutumisen 

onnistumista on vaikea arvioida. Yleinen näkemys muutoksen pysäytyksen ja vakiin-

nutuksen keinoista oli, että annetaan koko organisaatiota koskeva sähköisen arkistoin-

nin ohjeistus. Tärkeänä nähtiin myös se, että huolehditaan ohjeiden noudattamisesta 

esimerkiksi valvonnan avulla. 

 

Haveri & Majoinen (2000) kertovat muutosvastarinnan olevan yleinen este muutoksen 

toteutukselle. Pahimmillaan se voi jopa estää halutun muutoksen toteutumisen. Nyhol-

min (2008) mukaan muutos saatetaan nähdä yrityksenä heikentää jonkin ryhmän ase-

maa tai pyrkimyksenä siirtää päätöksenteko jonnekin muualle. Muutosvastarinnan hal-

lintaa voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin alkuvaiheessa tulisi panostaa avainhenkilöi-

den sitouttamista positiiviseen muutosajatteluun. Yleinen vastareaktio muutokselle on 

epäluuloisuus sekä suuttumus. Muutosprosessin tuomaa epävarmuutta voidaan kui-

tenkin hälventää hyväksymällä henkilöstön osoittama kritiikki ja osallistamalla henki-

löstöä jo suunnitteluvaiheessa sekä varaamalla toteutukseen tarpeeksi aikaa. Muutos-

viestintä on oleellisessa asemassa muutosvastarinnan vähentämisessä. Lanningin 

(2002) mukaan puutteellinen projektin johtaminen johtaa muutosvastarinnan kasvami-
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seen. Sen osatekijöitä ovat esimerkiksi huono vision viestiminen, vähäinen tiedottami-

nen, tulevaisuuden roolien selvittämisen unohtaminen, turha virheistä rankaiseminen. 

Haastatteluaineiston perusteella Lahdessa muutosvastarintaa esiintyi muutos-proses-

sin eri vaiheissa hidasteluna, protestointina ja jupinana. Syyt, miksi vastustusta esiintyi, 

koskivat jo useasti mainittua kahdella erillisellä järjestelmällä toteutettua asian- ja do-

kumenttienhallintaa, sähköisen arkistoinnin toimintatapoja sekä käytössä olevien re-

surssien puutetta. Myös epävarmuus sähköisen arkistointitavan luotettavuudesta 

nousi esiin. Dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnallisuuteen liittyen vastustusta ai-

heutti se, että järjestelmä koettiin hankalaksi ja työlääksi käyttää sekä muutoksen vaa-

tima työmäärä suureksi. Myös tulossa oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikutti 

muutosprosessin läpivientiin, sillä sosiaali- ja terveystoimen osallistumista muutok-

seen kritisoitiin jonkin verran, ajatuksena, että lyhyeksi aikaa ei ole järkevää muuttaa 

toimintatapoja, hankkia lisenssejä ja kouluttaa henkilökuntaa. Haastateltavat kertoivat, 

että joidenkin toimijoiden taholta esiintynyt muutosvastarinta oli lähinnä varaukselli-

suutta uutta toimintatapaa kohtaan. Pahimmillaan vastustus ilmeni hidasteluna, jonka 

seurauksena toteutusprojekti ei meinannut edetä suunnitelman mukaisesti. Yksi esiin 

noussut muutosvastarinnan merkittävä edistäjä oli resurssipula henkilöresurssien sekä 

ajankäytön suhteen. Aineiston perusteella muutosvastarintaan pyrittiin vaikuttamaan 

perustelemalla miksi muutos on tarpeen, keskustelemalla sekä ottamalla mukaan 

avainhenkilöitä muutoksen toteutukseen sen eri vaiheissa sekä antamalla aikaa so-

peutua tilanteeseen.  

 

Yhteenvetona muutosprosessin toteutuksesta voidaan sanoa, että muutoksen etene-

misestä on tunnistettavissa kaikki Nyholmin kuvaamat muutoksen vaiheet sekä Lan-

ningin kuvaaman ennen muutosta vaiheen osat. Aineiston perusteella voidaan todeta 

muutosprosessin joidenkin vaiheiden menevät keskenään osittain päällekkäin. Tämän 

muutosprosessin toteutumista hidastaneiksi keskeisiksi tekijöiksi nousee aineiston pe-

rusteella resurssien puutteellinen suunnittelu ja kohdentaminen sekä muutoksen pe-

rusteleminen siten, että se voitaisiin yleisesti hyväksyä. Näillä tekijöillä vaikuttaa olleen 

merkittävä vaikutus muutosvastarinnan syntymiseen tutkimuksen kohteena olleessa 

muutoksessa. Muutoksen toteutuksessa pyrittiin ottamaan huomioon sidosryhmien 

sekä henkilöstön sitouttaminen ja osallistaminen jo muutoksen aloitusvaiheesta lähtien 
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ja muutoksen kaikissa vaiheissa huolehdittiin tiedottamisesta sekä vastuiden jakami-

sesta. Myös muutoksen sitomisesta organisaation strategisiin tavoitteisiin huolehdittiin. 

Kuitenkin muutosvastarintaa esiintyi varsinkin muutoksen suunnittelun ja toteutuksen 

välivaiheessa ja sen vaikutus oli muutosta merkittävästi hidastava. Haastateltavien 

kertomuksien perusteella muutokseen sitoutuminen alkoi rakoilla jo osittain suunnitte-

luvaiheen aikana, johtuen muutoksen kannalta avainhenkilöiden muutossuunnitelman 

vastaisesta ajattelusta toteutustavan osalta. Muutosvastarintaan pyrittiin vaikuttamaan 

keskustelujen avulla, mutta toimintatapana se ei tuntunut olevan kuitenkaan riittävä. 

Aineistosta nousi esiin myös mielenkiintoisena yksityiskohtana haastateltavien kai-

paus ohjausta ja jämäkämpää johtamista kohtaan. Tämä voi johtua siitä, että vaikka 

muutoksen alkutilanteessa yhtenäinen näkemys muutoksen visiosta ja tarpeellisuu-

desta oli olemassa, niin muutoksen toteutustavasta olevat ristiriitaiset näkemykset 

sekä muutoksen kaikissa vaiheissa tunnistettu resurssien vähäisyys, saivat aikaan 

henkilöstössä ja muutoksen toteuttajissa epävarmuutta ja väsymystä muutokseen, 

joka puolestaan sai heidät kaipaamaan jämäkämpää johtamisen otetta vastuuase-

massa olevien taholta. Muutosprosessissa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota muu-

toksessa ilmenevien vastakkaisten mielipiteiden vaikutukseen muutoksen hidastavana 

tekijänä. Tutkimuksesta nousi myös esiin, että tämän muutosprosessin suunnitteluvai-

heessa jäivät liian vähäiselle huomiolle henkilöstön tehtäviin kohdistuvien muutosten 

vaikutusten miettiminen sekä muutoksen toteuttamista edistävien kannustimien suun-

nitteleminen. Niitä ei myöskään mietitty toteutusvaiheen aikana, joten niiden vaikutuk-

set muutoksen toteuttamisen edistämisen keinona jäi kokonaan toteamatta. Muutok-

sissa tulisin huolehtia siitä, että kannustimia suunniteltaisiin siten, että niiden avulla 

pystyttäisiin estämään vastakkaisten mielipiteiden vaikutuksia muutoksen etenemi-

seen. Tällä hetkellä vielä jatkuvassa muutoksen toteutusvaiheessa tulisi organisaation 

johdon huolehtia siitä, että edelleen esiintyvät vastakkainasettelut saadaan poistettua 

ja muutoksen toteuttamiselle tärkeät avainhenkilöt saadaan todellisesti sitoutettua tu-

levaan toimintatapaan. Mikäli näin ei tehdä, on vaarana, että vastustus jatkuu ja sille 

tulee uusia ilmenemismuotoja tulevaisuudessa. 
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6.2 Hallinnollisten prosessien muuttuminen  
 

Sähköiseen arkistointiin siirryttäessä mietittäväksi tuli useita sähköisen arkistoinnin ko-

konaisprosessiin sekä sen osaprosesseihin liittyviä kysymyksiä. Garvinin (1998) jaot-

telun mukaisesti kyseessä ovat työprosesseihin kuuluvat hallinnolliset prosessit. Kari-

maa (2004) kertoo, että näitä prosesseja parannetaan neljän vaiheen kautta; analy-

sointi- suunnittelu-, toteutus sekä arviointi. Lahdessa sähköisen arkistoinnin koko-

naisprosessia analysoitiin ja sen tavoitetilaa suunniteltiin muutosprosessin eri vai-

heissa useissa pienryhmissä. Kokonaisprosessi jakautui useisiin alaprosesseihin, tie-

toturva, allekirjoitus, tallennus, arkistointi, tiedon haku ja arkistossa asiointi sekä hävi-

tys, joilla jokaisella oli oma osansa kokonaisuudesta. Garvinin (1998) mukaan proses-

sit yhdistävät organisaation eri toiminnot yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi ja tarjoavat hie-

nojakoisen sekä eriytetyn näkökulman organisaation toimintaa. Prosessit kehittyvät 

ajan myötä ja nivoutuvat muun organisaation toiminnan kanssa kokonaisuudeksi. 

Myös tutkimuksessani tuli selkeästi esiin, että arkistointia ei voi enää ajatella erillisenä 

prosessina asiakirjan elinkaaren lopussa, vaan sähköisessä toimintaympäristössä ar-

kistointi sulautuu ennemminkin kiinteäksi osaksi organisaation muuta toimintaa, joten 

arkistoinnin tapaa muutettaessa on otettava huomioon useille eri toiminnoille asetetut 

vaatimukset.  

 

Sähköiselle arkistoinnin kokonaisprosessille asetettiin vaatimuksiksi asiakirjojen, do-

kumenttien sekä niiden sisältämän tiedon tallentaminen ja arkistointi siten ja sellai-

sessa muodossa, että niitä voidaan parhaiten hyödyntää ja että asiakirjojen säilyvyy-

den, luotettavuuden, käytettävyyden sekä jatkuvuuden kriteerit täyttyvät. Haastatelta-

vien mukaan vaatimukset edellyttivät, että vastuukysymykset prosessin eri vaiheissa 

määritellään selkeästi, asiakirjat luokitellaan oikein, tietojärjestelmät täyttävät arkisto-

kelpoisuuden vaatimukset ja niiden tietoturva on ajantasaista. Oleellisena nähtiin myös 

toimintatapojen yhdenmukaistaminen sekä yhtenäinen ohjeistaminen.  

 

Sähköiseen arkistointiin siirtymisessä tietoturvallisuus nähtiin keskeisenä. Kiiskinen & 

kump. (2002) mukaan prosessin arviointia voidaan tehdä esimerkiksi vertaamalla 

omaa toimintaa ulkopuolisen toimijan vastaavaan prosessiin ja tässä muutoksessa tie-

toturvaprosessi auditoitiinkin ulkopuolisen toimijan taholta. Auditoinnissa huomattiin, 
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että tietoturvan taso ei ollut edellytettävällä tasolla. Parantamisen tavoitteiksi asetettiin 

tietoturvan dokumentointi, tietoturvaryhmän perustaminen, tietosuojavastaavien ni-

meäminen toimialoille sekä henkilöstölle toteutettava tietoturvakoulutus. Tämän muu-

tosprosessin yhteydessä näiden lisäksi vaatimuksia asetettiin tietojärjestelmien käytet-

tävyydelle sekä teknisille ominaisuuksille, käyttöoikeusmäärittelyille, järjestelmiin 

skannatun paperiaineiston käsittelylle, ja säilyttämiselle sekä hävittämiselle. Aineiston 

perusteella tietoturvaan liittyviä riskejä tunnistettiin olevan tiedon salaus, säilyminen 

sekä käytettävyys. Haastatteluaineiston perusteella on tunnistettu, että organisaation 

yleinen tietoturvan taso on noussut prosessin muutoksen myötä merkittävästi. Myös 

tiedon ajantasaisuus on parantunut huomattavasti. Toisaalta haastateltavat tiedostivat, 

että väärän tiedon hyödyntämisen riski on olemassa, mikäli vanhoja tai vääriä tietoja 

sisältäviä asiakirjoja ei versioida tai nimetä tunnistettavasti tai poisteta tietojärjestel-

mistä kokonaan.  

 

Allekirjoituksen osalta asetettiin vaatimukseksi käsin tehtävästä allekirjoituksesta 

luopuminen kaikissa niissä organisaation tuottamissa asiakirjoissa ja dokumenteissa, 

joissa sen on mahdollista. Ulkoa saapuvien asiakirjojen osalta asiakkaan omakätistä 

allekirjoitusta vaaditaan, mikäli laki sitä vaatii. Aineiston mukaan nimettynä tavoitteena 

oli pyrkiä käyttämään asiakirjojen allekirjoituksina käyttöoikeuksiin ja rooleihin liittyvää 

organisaation omaa tunnistusta. Vaihtoehtoisina toimintatapoina tunnistettiin 

allekirjoittaa asiakirjoja manuaalisen allekirjoituksen lisäksi koneellisella 

allekirjoituksella tai vahvalla sähköisellä allekirjoituksella. Organisaation sisäisten 

hallintoasiakirjojen osalta päädyttiin ratkaisuun, että niissä riittää järjestelmien sisään 

rakennettu tekninen allekirjoitus. Organisaation ulkopuolelle lähtevien tai 

luottamushenkilöiden allekirjoituksen vaativien asiakirjojen ja dokumenttien osalta, 

joihin tunnistettiin vahvemman allekirjoituksen tarpeellisuus, päädyttiin 

erillisratkaisuihin. Haastatteluaineiston perusteella positiivisina asioina muutoksessa 

nähtiin, että uusi toimintatapa vaikuttaa prosessin virheettömyyteen sekä 

läpimenoaikaan, jolloin asiakirjat tulevat olemaan ajantasaisemmin käytettävissä. 

Prosessin laadun koettiin parantuneen, sillä muutos on yhdenmukaistanut käytettäviä 

toimintatapoja. Resurssien osalta haastateltavat ajattelivat uudenlaisten 

allekirjoituskäytäntöjen säästävän työaikaa, kun asiakirjoja ei enää tulosteta, käsin 

allekirjoiteta ja skannata takaisin järjestelmään. Negatiivisina asioina nähtiin hidas 



95 

 

vanhoista toimintatavoista luopuminen sekä se, että kokonaan sähköinen arkistointi ei 

voi onnistua, ennen kuin vahvan sähköisen allekirjoituksen käytännöt on selvitetty ja 

otettu käyttöön. 

 

Tallennukselle asetettu vaatimus oli, että tallennettava aineisto saa tallennuksen yh-

teydessä myös sähköisen arkistoinnin tarvitsemat metatiedot ja arkistointi tapahtuu il-

man erillistä arkistointia, jolloin vastuu organisaatiossa tuotetun asiakirjan tallentami-

sesta, arkistoitumisesta sekä löydettävyyteen liittyvien metatietojen tallentamisesta on 

henkilöllä, joka tuottaa asiakirja-aineistoa. Tallennusresurssien osalta vaatimuksiksi 

määriteltiin, että henkilöstö- ja työvälineresurssien sekä tarpeellisen koulutuksen 

määrä tulee varmistaa. Sähköiseen arkistointiin siirryttäessä tallennuspaikat määritty-

vät tallennettavan aineiston säilytysajan perusteella ja tallennuspaikka kuvataan tie-

donohjaussuunnitelmassa. Tallennusprosessille asetettiin vaatimuksiksi, että tallen-

nuksen tulee olla määrämuotoista, strukturoitua sekä yhdenmukaista, jolloin asiakirjat 

viedään yhdessä sovittuihin järjestelmiin, oikein luokiteltuina ja nimettyinä sekä oikeilla 

metatiedoilla varustettuina. Prosessille asetettu toiminnallinen tavoitteita oli, että asia-

kirjojen tuottajien tulee itse tallentaa omat asiakirjansa sovittuihin järjestelmiin. Asiakir-

jojen löydettävyyden kannalta oikeanlainen tallennus on oleellinen vaatimus, joten tal-

lennusten oikein tekemistä on valvottava. Seurantaa tehdään dokumenttienhallinnan 

puolella määrämuotoisten hakujen avulla, jolloin tarkastetaan onko dokumentteja tal-

lennettu vajavaisilla metatiedoilla. Tarkastuksen vastuuhenkilönä on järjestelmälle ni-

metty toimialakohtainen pääkäyttäjä. Erikseen sovittavia asioita prosessin muutoksen 

yhteydessä olivat, miten menetellään fyysisesti isojen aineistojen suhteen, kuten eri-

tyisen paksut tai muuten hankalan kokoiset asiakirjasarjat sekä sopimusniput, jotka oli 

mietittävä sekä arkistoinnin että allekirjoitusten näkökulmasta. Haastatteluista ilmeni, 

että positiivisimpina asioina tallennusprosessin muutoksessa pidettiin asiakirjojen ar-

kistoitumista tallennuksen yhteydessä, jolloin prosessin läpimenoaika pienenee ja tieto 

on ajantasaisesti kaikkien käytettävissä. Positiivisena nähtiin myös, että tarvittavat 

henkilöresurssit tulevat vähenemään kirjaajien sekä arkistohenkilöstön tarpeen vähe-

tessä, mutta toisaalta keskitetty tallentaminen saattaa tarvita lisäresursseja tulevaisuu-

dessa. Haastateltavien mukaan muutoksen suunnittelussa ymmärrettiin, että keskeistä 

toiminnan muutoksen kannalta on henkilöstön kouluttaminen uuteen toimintatapaan 

sekä työvälineiden päivittäminen vastaamaan vaatimuksia. Resurssien suunnittelussa 
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ymmärrettiin, että asiakirjojen vieminen järjestelmiin tulee olemaan työläämpää kuin 

ennen, ja ratkaisuksi alkoi muodostua tallennuksen keskittäminen yhtenä vaihtoehtoi-

sena toimintatapana. Haastateltavien mielestä toimintojen keskittäminen on yksi toi-

minnallinen osa sähköisen toimintaympäristön kehittämisen kokonaisuutta. Keskittä-

minen helpottaa ja nopeuttaa sähköisen toimintaympäristön vaatimusten toteutta-

mista, tällöin myös keskinäinen oppimisympäristö toteutuu mahdollisimman tehok-

kaasti ja työssä tapahtuvien, osaamiseen liittyvien, virheiden riski vähenee. Negatiivi-

sena puolena tallennusprosessin muutokseen liittyen haastateltavat mainitsivat epä-

varmuuden siitä, säilyvätkö asiakirjat sähköisessä muodossa vai tarvitseeko alkupe-

räiset paperiasiakirjat säilyttää varmuuden vuoksi.  

 

Arkistoinnille asetettu vaatimus sähköisessä ympäristössä oli, että uusia paperiarkis-

toja ei muodostu ja vanhat arkistot tulevat pienenemään siten, että niihin jää vain vanha 

pysyvästi säilytettäväksi luokiteltu materiaali. Asiakirjojen käsittely arkistoinnin näkö-

kulmasta tulee toteuttaa siten, että organisaation toimintaan liittyvien asioiden, asiakir-

jojen sekä dokumenttien säilyvyyden, luotettavuuden, käytettävyyden ja jatkuvuuden 

kriteerit täyttyvät. Prosessille asetettu vaatimus oli toimintatapojen yhdenmukaistami-

nen sekä ohjeistaminen. Tiedonohjauksen näkökulmasta päätavoite oli, että kaikki 

kaupungin asiakirjoja tai dokumentteja tuottavat prosessit on kuvattuna tiedonohjaus-

suunnitelmissa, jolloin kokonaiskäsitys siitä, missä tietojärjestelmissä mitäkin tietoa 

säilytetään ja miten eri toimintoihin liittyvät prosessit organisaatiossa toteutuvat, on 

kaikkien toimijoiden käytettävissä.  Kolmas tavoite oli tietojärjestelmien käytön kuvaus. 

Joidenkin asiakirjojen osalta päädyttiin poikkeuksellisen tallennuskäsittelyn seurauk-

sena myös poikkeavaan arkistointiin. Vaikka pääperiaate arkistoinnin osalta on säh-

köisyys, niin käytännön syistä johtuen joudutaan rinnalla käyttämään myös perinteistä 

tapaa arkistoida asiakirjoja, kuitenkin niin, että pysyvästi säilytettävää aineistoa ei ar-

kistoida muualle kuin sähköiseen ympäristöön. Työprosessin muutoksen myötä huo-

mattiin, että aikaisempi toimintatapa oli hoitaa arkistointia hiljaisina kausina, mutta uusi 

tapa toimia ei enää mahdollista tätä. Tällä on merkitystä prosessin tarvitsemien resurs-

sien suhteen; arkistoinnille on resursoitava työaikaa kaikkien työprosessien yhteyteen, 

kuten myös kaikkien tallennus, skannaus yms. laitteiden on vastattava arkistoinnille 

asetettuja vaatimuksia. Vaihtoehtoisesti joidenkin asiakirjojen tai asioiden kohdalla on 
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mietittävä toiminnan keskittämistä, mikä vaatii suunnittelua työprosessien muuttami-

sen sekä resurssien suunnittelun osalta.  Tiedonohjaussuunnitelmien laatimiseen, val-

vontaan ja päivittämiseen on uudessa toimintatavassa myös oltava resursseja eri ta-

valla kuin aikaisemmin. Uudessa toimintatavassa arkistonhoitajan tehtävänkuva muut-

tuu enemmänkin työtä ohjaavaksi ja valvovaksi. Haastatteluiden perusteella positiivi-

sina puolina sähköiseen arkistoon siirtymisessä pidettiin asiakirjojen löydettävyyden 

paranemista sekä perinteisen paperinpyörittämisen hankaluudesta irti pääsemistä. 

Haastateltavat kokivat, että suoraa taloudellista hyötyä syntyy paperin hankintakustan-

nusten, paperijätteen tuhoamiskustannusten sekä arkistotilojen vähenemisestä. 

 

Tiedon haulle ja arkistossa asioinnille asetettuja vaatimuksia olivat tiedonhaun moni-

puolisuus ja nopeus sekä sähköisen asioinnin kehittämisen tukeminen ja edistäminen. 

Sähköistä asiointia mietittäessä yksi riskitekijä on asiakirjan suojaamisen varmistami-

nen siten, että materiaali, joka lain mukaan on salaista ja vain asianosaisten käytettä-

vissä, ei joudu vääriin käsiin. Haastateltavien mielestä positiivista asiakirjojen hakuun 

ja asiointiin liittyen on se, että tietoa löytyy helposti ja nopeasti. Toisaalta saatavissa 

olevan tiedon paljous nostaa esiin kysymyksen ajankäytön riittävyydestä kaiken tiedon 

lukemiseen, suodattamiseen tai omaksumiseen liittyen.  

 

Asiakirjojen hävitykselle asetettu vaatimus oli mahdollisuus hävityksen helppoon to-

teuttamiseen. Järjestelmien teknisten vaatimusten osalta tämä tarkoitti, että niiden hä-

vitysprosessi noudattaa Sähke 2 määräyksiä. Hävitysluvan käsittely nostettiin korke-

ammalle tasolle kuin ennen, sillä haluttiin turvallisuussyistä huolehtia, että hävitykset 

tehdään kontrolloidusti ja keskitetysti. Hävitykseen liittyvät riskit liittyvät mahdollisuu-

teen toimia väärin prosessin jossain aikaisemmassa vaiheessa; mikäli asiakirjan säily-

tysaika merkitään tallennusvaiheessa väärin, se tallennetaan väärään järjestelmään 

tai asiakirjaa / asiaa ei merkitä ajallaan valmiiksi, niin asiakirja tulee hävitykseen vää-

rään aikaan tai ei ollenkaan. Hävityksen vaatimien resurssien osalta huomioitiin, että 

uusi toimintatapa vaatii henkilöresursseja vähemmän kuin ennen, sillä hävityksen te-

kevät hävityslistan laatija sekä hävityksen hyväksyjä. Toisaalta, ennen kuin kokonaan 

sähköisesti toimitettavat asiakirjat yleistyvät, täytyy myös saapuneet ja skannattu asia-

kirjat hävittää. Haastatteluaineiston perusteella positiivisena asiana nähtiin, että hävi-

tysprosessi vaikuttaa selkeältä, ja että hävityksen yhteydessä löydetään helposti kaikki 
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se materiaali, jonka säilytysaika on täyttynyt ja joka voidaan hävittää. Pelkona kuitenkin 

oli, että ei uskalleta hävittää paperisessa muodossa olevia asiakirjoja, joten sekä säi-

lytys, että hävitys on näiden osalta kaksinkertainen.   

 

6.2.1 Havaitut ongelmakohdat 
 

Kiiskinen & kump. (2002) kertovat, että prosessikuvausten tekemisessä on oltava mu-

kana ne avainhenkilöt, jotka kyseisen prosessin tuntevat. Laadinnan yhteydessä on 

kirjattava ylös sillä hetkellä tiedossa olevat prosessin ongelmat sekä nimettävä näiden 

korjaamisen vastuuhenkilöt. Lahdessa analysointi sekä suunnittelu vaiheessa tehtyjen 

prosessien kuvausten laadinnassa olivat mukana kaikki kyseisen prosessin kannalta 

keskeiset asiantuntijat. Tunnistettujen ongelmakohtien osalta määriteltiin vastuutahot, 

mutta kaikkiin kohtiin ei ole löydetty vedenpitävää ratkaisua. Tietoturvan osalta ongel-

malliseksi tunnistettiin miten taataan tietojen säilyvyyden varmistaminen kaikissa käy-

tössä olevissa järjestelmässä vaaditun ajan ja että tiedot voidaan suojata ja turvata lain 

vaatimalla tavalla. Ongelmallisia olivat myös asian- ja dokumenttienhallinnan järjestel-

mien erilaiset toiminnot sekä määrittelyt, millä laajuudella ulkoisten palveluntuottajien 

pääsy organisaation sisäisiin järjestelmiin sallitaan. Allekirjoitusten osalta organisaa-

tiosta ulos lähetetyissä asiakirjoissa ongelmaksi tunnistettiin, miten voidaan varmistaa, 

että asiakkaalle lähetetty koneellisesti allekirjoitettu asiakirja on tunnistettavissa ai-

doksi. Tämä ratkaistiin merkitsemällä lähteviin koneellisesti allekirjoitettuihin asiakirjoi-

hin merkintä ”allekirjoitettu koneellisesti”. Ongelmallisena koettiin myös, että laki säh-

köisestä allekirjoituksesta ei ole yksiselitteinen eikä kerro kunnan asiakirjoista selkeästi 

mitkä asiakirjat vaativat vahvan sähköisen allekirjoituksen ja mitkä eivät. Tästä johtuen 

jouduttiin tekemään itsenäisesti tulkintoja, minkä koettiin olevan selkeä epävarmuus-

tekijä. Tallennusprosessin kohdalla ongelmakohtina olivat käytössä olevien tietojärjes-

telmien suuri määrä, joka aiheuttaa epävarmuutta siitä, missä yksittäistä asiakirjaa tu-

lee säilyttää tai miten eri tietojärjestelmistä saadaan asiakirjat viedyksi arkistoinnin lu-

van saaneisiin järjestelmiin pienimmällä vaivalla ja kustannuksilla. Toimintatapojen 

muutoksen esteiksi tunnistettiin yksittäisten henkilöiden halukkuus säilyttää omasta 

toiminnasta syntyvä materiaali paperisena, jolloin se ei arkistoidu sovitun mukaisesti 

sekä vanhojen tiedostomassojen säilytetyt aikaisemmat tallennuspaikat, joiden käyttä-

minen mahdollisesti aiheuttaa poikkeamia uusiinkin toimintatapoihin. Tällaisia sovitun 
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prosessin ohi tapahtuvia toimintatapoja saattaa vahvistaa tarvittavien työvälineiden 

määrän epätasaisesti kohdistetut mitoitukset tai uuden toimintatavan vaatimien lisens-

sien hinnoittelun määrittely. Arkistoinnin osalta ongelmana nähtiin valvonnan järjestä-

misen siten, että sähköisen arkistoinnin vaatimat toimintatavat saadaan valvotusti sa-

manlaisiksi läpi organisaation. Arkistossa asioinnin ongelmakohtana on hakuehtojen 

määrittelyiden haasteellisuus; usea erillinen tallennuspaikka johtaa siihen, että haun 

yhteydessä on aina mietittävä mistä järjestelmästä asiakirjaa täytyy hakea ja millä ha-

kusanoilla tai ehdoilla. Tähän ratkaisuksi tunnistettiin haku metatietojen keskeinen 

asema sekä yhdistetty hakutoiminto. Hävityksen osalta havaittu ongelmakohta oli, mi-

käli asiakirjalle on annettu väärä säilytysaika. Säilytysajan pääsee asianhallinnan puo-

lelle asiakirjan tallennuksen yhteydessä muuttamaan, joten on mahdollista, että esi-

merkiksi asiakirjan, joka tulisi säilyttää 50 vuotta, säilytysaika on muutettu tallennus-

vaiheessa 10 vuodeksi, jolloin asiakirja tulee hävityslistalle liian aikaisin. Hävityslistat 

tulostetaan järjestelmästä koko organisaation osalta yhtenäisinä, joten listat tulevat 

olemaan varsin laajoja. Yksittäisen hävitettävän asiakirjan virheellisen säilytysajan ha-

vaitseminen siinä vaiheessa prosessia saattaa olla varsin hankalaa, jollei mahdotonta. 

Dokumenttienhallinnan osalta tällaista riskiä ei ole, sillä siellä säilytysaikaa ei pääse 

muuttamaan, vaan se tulee tiedonohjaussuunnitelmassa määritellystä säilytysaika me-

tatiedosta. Tiedonohjaussuunnitelmaan virheellisesti määritelty säilytysaika on riskinä 

vähäisempi, sillä niitä laativat arkistoinnin asiantuntijat, joten virheiden läpimeno säily-

tysaikojen osalta on hyvin vähäinen. Sähköisen arkistoinnin kokonaisprosessin osalta 

ongelmana on useiden käytössä olevien tietojärjestelmien hallinta käyttäjien näkökul-

masta katsottuna, sillä osaaminen ja oppiminen ovat yksilöllistä ja mitä useampi erilai-

nen järjestelmä on hallittava, sen vaikeampaa työskentely joillekin on. Tähän ratkai-

suna on riittävä ohjaus ja koulutus. Usean tietojärjestelmän käyttäminen aiheuttaa 

miettimistä myös lisenssien sekä käyttöoikeuksien tarvemäärityksien suhteen; ongel-

mana ovat määrittelyt kenelle ja millaiset lisenssit mihinkin järjestelmään tarvitaan sekä 

käyttöoikeuksien ylläpito. Tässä osittain ratkaisuna olisi AD-pohjainen järjestelmiin kir-

jautuminen. Sähköisen asioinnin kannalta on mietittävä, miten osittain salaiset asiakir-

jat käyttäytyvät tiedon haussa ja tämän tutkimuksen yksi loppupäätelmä onkin, että 

koska sähköinen asiointi on vasta alkuvaiheessa, niin kaikkia sen vaiheita tai siihen 

vaikuttavia osatekijöitä ei vielä ole osattu tunnistaa. Merkittävä sähköisen asioinnin on-

gelmakohta on pitkäaikainen sähkökatkos tai järjestelmävika, jolloin tietoja ei saada 
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ulos. Ongelmana nähtiin myös järjestelmissä oleva suuri tietomäärä tiedon ajantasai-

suuden näkökulmasta; vaatii paljon resursseja huolehtia järjestelmiin tallennettujen 

asiakirjojen ja dokumenttien vanhentuneen tiedon päivittämisestä tai hävittämisestä.  

 

6.2.2 Toiminnan arviointi 
 

Karimaan (2004) mukaan valmiita prosesseja on aina pystyttävä arvioimaan, sillä ar-

viointi selvittää tekeekö organisaatio oikeita asioita oikealla tavalla. Toiminnan arviointi 

on prosessien järkevyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Laamasen (2005) 

mukaan tyypillisiä arviointiperusteita ovat tuotteiden ja palveluiden virheettömyys, pro-

sessin palvelukyky, käytettävissä olevan tiedon ajantasaisuus, prosessissa toimivien 

henkilöiden osaaminen ja työkyky, tilojen asianmukaisuus, tietojärjestelmien toiminta, 

laitteiden ja menetelmien toimivuus ja käytön tehokkuus, ilmapiiri, johtaminen ja esi-

miestyö sekä tuki ongelmatilanteissa. Aineiston perusteella tietoturvan toteutumista 

voidaan arvioida seuraavilla mittareilla; tietoturvan verkkokurssin suorittaneiden mää-

rän muutokset koko henkilöstön määrään nähden sekä teknisten tietoturvauhkien 

(mm. virukset, järjestelmien toimintahäiriöt) määrän vuositason muutokset. Allekirjoi-

tuksen prosessin arvioinnin mittariksi otettiin prosessin läpimenoaika. Tallennukseen 

liittyviä mittareita ovat asiakirjojen määrä järjestelmässä, joka saadaan suoraan doku-

menttienhallinnan järjestelmän raporteista sekä väärin tallennettujen asiakirjojen 

määrä, jota seurataan tallennetuille asiakirjoille tehtävillä pistokokeilla. Arkistoinnin 

osalta mittarina toimivat arkistotilojen neliömäärät, käytössä olevien hyllymetrien 

määrä, asiakirjojen haun läpimenoaika sekä käytettävän tiedon ajantasaisuus, mikä 

on tosin hankalasti mitattavissa. Mittareina arkistossa asioinnin osalta tunnistettiin 

haun nopeus sekä henkilötyövuosien väheneminen. Mittareina hävitykselle olivat hä-

vitettävän paperin määrän muutokset sekä hävitykseen käytetyn ajan muutokset. Mit-

tareita ei ole vielä varsinaisesti testattu, joten niiden riittävyyttä tai oikeellisuutta on 

vielä vaikea arvioida. 
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6.3 Jatkotutkimusajatuksia 
 

Tutkimukseni valmistumisen aikoihin syksyllä 2015 Valtiovarainministeriö teki asetta-

mispäätöksen työryhmästä sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyk-

sen palvelukokonaisuuden suunnittelemiseksi. Tavoitteena työryhmällä on suunni-

tella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas ja helppokäyttöinen yh-

teinen ratkaisu viranomaisaineistojen sähköiseen säilyttämiseen, sekä valtionhallin-

non, että kuntien tarpeet huomioiden. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi työssä on otettu 

mahdollistaa viranomaisaineistojen sähköinen säilyttäminen ja yhteisen asianhallin-

nan kehittämisen palvelukokonaisuus. (Valtiovarainministeriö 2015) 

 

Näkisinkin hyvänä jatkotutkimusideana tutkimuksen siitä, miten tällainen hanke tulee 

vaikuttamaan tutkimukseni kohteen kaltaiseen kunnalliseen organisaatioon, joka on 

jo edennyt sähköisen arkistoinnin muutoksessa toteutusvaiheeseen. 

  



102 

 

LÄHDELUETTELO 

 

Botska, M. 2012. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organi-

saatioiden muutostilanteissa. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.  

 

Dent, E. B. & Galloway Goldberg, S. 1999. The journal of applied behavioral science. 

Challenging “resistance to change”. Vol 35 No. 1, s. 25 - 41  

 

Eriksson, P. & Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimus-

keskuksen julkaisu 4/2005. s. 1 – 49. 

 

Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. Lon-

don: Sage. 

 

Garvin, D. A. 1998. The processes of organization and management. Sloan Manage-

ment Review. Vol Summer 1998. s. 1 – 93. 

 

Haveri, Arto & Kaija Majoinen 2000. Muutosprosessit ja johtajuus – kuinka kunnat yh-

distyvät? Helsinki: Kuntaliiton painatuskeskus.  
 

Hirsjärvi, S & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Juppo, V. 2005. Organisaation muutoksen johtaminen julkisella sektorilla. Kunnallis-

tieteellinen aikakauskirja, 2/2005, s. 102–115.  

 

Juuti, P. & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 

Otava 

 

Kananen J. 2008. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylä: Jyväsky-

län yliopistopaino 

 



103 

 

Karimaa E. 2004. Osaaminen on malleissa. Kunnan järjestelmien ja prosessien mallit. 

Helsinki: Suomen Kuntaliitto  

 

Kiiskinen, S. & Linkoaho, A. & Santala, R. 2002. Prosessien johtaminen ja ulkoistami-

nen. Porvoo: WSOY. 

 

Kotter, J. P. 2012. Leading Change. Harvard Business School Press. Boston, Massa-

chusetts. Vol 01. 1 – 199.  

 

Kuusela, P. & Kuittinen, M. 2008. Organisaatiot muutoksessa. Suomi: UNIpress. 

 

Laamanen, K. 2005. Johda suorituskykyä tiedon avulla: ilmiöstä tulkintaan. Helsinki: 

Suomen Laatukeskus. 

 

Laitinen, H. 1998. Tapaustutkimuksen perusteet. Kuopio: Kuopion yliopiston paino 

 

Lanning, H. 2001. Planning and implementing change in organizations: a construct for 

managing change projects. Väitöskirja. Helsinki. saatavilla www muodossa: https://aal-

todoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/2359/isbn9512257025.pdf?sequence=1 

(Luettu 25.2.2014) 

 

Lanning, H. 2002. Organisaation muutoksen toteuttaminen- kehittämisprojektien tyy-

pilliset ongelmat ja niiden välttäminen. 2. painos. Espoo: Monikko Oy. 

 

Luoma, J. 2010. Organisaatiomuutos ja muutosjohtaminen toimintatutkimuksena. Jy-

väskylä: Jyväskylän yliopisto.  

 

Lybeck, J. 2006. Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoi-

men oppikirja. Helsinki: Arkistolaitos. 

 

Metsämuuronen, J. 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet, 3, Jyväskylä: Gummerus 

kirjapaino 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/2359/isbn9512257025.pdf?sequence=1
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/2359/isbn9512257025.pdf?sequence=1


104 

 

Nyholm, I. 2008. Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana: Seutuyhteistyö 

muutosprosessina kuntien keskijohdon näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yli-

opisto. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.   

Santalainen, T. & Huttunen, P. 1993. Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa. 

Helsinki: Valtionhallinnon kehittämiskeskus ja Weilin+Göös. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi. 

 

Tuominen, K. 1997. Muutoshallinnan mestari. Kuinka toteuttaa strategiset suunnitel-

mat kilpailijoita paremmin? Vantaa: Tummavuoren kirjapaino Oy.  

 

Yin, RK. 2009. Case study Research. Design and methods. Fourth edition, London: 

Sage 

 

Organisaation omat asiakirjat 

 

Lahden kaupunki. 2013. Mediatiedote: Lahden kaupunki tekee historiaa siirtyessään 

ensimmäisenä kuntana paperisesta arkistoinnista pelkästään sähköiseen säilyttämi-

seen.  

 

Lahden kaupunki. Lausunto. 2013. Julkisen hallinnon yhteistä metatietopalvelua kos-

kevasta esiselvityksestä Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön 15.1.2013. 

VM087:00/2011 Julkisen hallinnon metatietopalvelu. 

 

Lahden kaupunki. 2014. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 19.2.2014 §34. Sähköi-

sen arkistoinnin ja dokumenttienhallinnan työryhmän asettaminen.  

 

Lahden kaupunki. 2014. Lahden kaupungin strategia 2025 

 



105 

 

Lahden kaupunki. 2014. Konsernipalveluiden strategiatulkinta 2025 

 

Lahden kaupunki. 2014. Sähköisen arkistoinnin viitearkkitehtuuri. Sähköisen arkis-

toinnin työryhmä. 

 

Lahden kaupunki. 2014. Talousarvio 

 

Lahden kaupunki. 2015. Lahden kaupungin tehtäväluokittelu. 

 

Muut lähteet 

 

L 23.9.1994/831 Arkistolaki 

 

A 23.9.1994/832 Asetus arkistolaitoksesta 

 

L 21.5.1999/621 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

 

A 12.11.1999/1030 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedon-

hallintatavasta 

 

L 24.1.2003/13 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

 

L 6.6.2003/434 Hallintolaki 

 

Arkistolaitos. 2009. Kuntien yhteinen tehtäväluokitus. Saatavana www muodossa: 

http://wiki.narc.fi/arkistowiki/index.php/Kuntien_yhteinen_teht%C3%A4v%C3%A4luo-

kitus  (luettu 10.9.2015) 

 

Arkistolaitos. Päätös 18.6.2013. Lahden kaupungin pysyvästi säilytettävien asiakirja-

tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa. 

AL/18164/07.01.01.03.02/2011 

 

http://wiki.narc.fi/arkistowiki/index.php/Kuntien_yhteinen_teht%C3%A4v%C3%A4luokitus
http://wiki.narc.fi/arkistowiki/index.php/Kuntien_yhteinen_teht%C3%A4v%C3%A4luokitus


106 

 

Arkistolaitos. JHS 143. Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. Julkisen hallin-

non tietohallintoneuvottelukunnan suositus 8.6.2004. saatavana www muodossa:  

http://www.jhssuositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/143. (luettu 28.7.2014) 

 

Valtioneuvosto. 2006. Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan 

kehittämisestä 15.6.2006. saatavana www muodossa: http://www.vm.fi/vm/fi/04_jul-

kaisut_ja_asiakirjat/ 03_muut_asiakirjat/strategiasuomeksi.pdf. (luettu 29.7.2014) 

 

Valtiovarainministeriö. 2007. Dokumentinhallinta ja arkistointi-hanke (VALDA). Esitut-

kimuksen loppuraportti 6.7.2007, VM 73/18/2006. saatavana www muodossa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20070621Do-

kume/02 _VALDA_esitutkimus_loppuraportti_v1.0_20070619.pdf. (luettu 29.7.2014) 

 

Valtiovarainministeriö. 2012. Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon sähköi-

sen asian- ja asiakirjahallinnon kehittäminen ja nykymuotoisen VALDA-palvelun lo-

pettamisesta 8.3.2012 VM/491/00.01.02.02./2012. Saatavana www muodossa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakir-

jat/20120308_VALDA_paatos.pdf. (luettu 29.7.2014) 

 

Valtiovarainministeriö. 2015. Valtiovarainministeriön asettamispäätös; Sähköisten vi-

ranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus 19.8..2015 

VM/1300/00.01.00.01/2015.  

 

LIITTE 1. Teemahaastattelun runko 
 
ORGANISAATIOPROSESSIN MUUTOS 

case: Lahden kaupungin siirtyminen sähköiseen arkistointiin ja dokumentinhallintaan 

Tutkimuskysymys: 

Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumentinhallintaan siirtyminen toteutettiin Lahden 

kaupungissa prosessina ja miten muutos haastoi organisaation hallinnolliset proses-

sit?  

 

Haastattelujen teema-alueet / pääteemat: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20070621Dokume/02
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1. Taustatiedot 
Nimi:  

Asema organisaatiossa:  

Rooli muutosprosessissa: 

 

2. Miten sähköiseen arkistointiin ja dokumenttienhallintaan siirtyminen toteu-
tettiin prosessina? 
Muutosprosessin vaihe 1 / Muutoksen tarpeen havaitseminen, analysointi, asettami-

nen ja tarpeen perustelut 

Miten muutoksen tarve havaittiin? 
Miten muutoksen tarvetta analysoitiin ennen muutoksen aloittamista? 
Miten muutos asetettiin? 
Miten muutosta perusteltiin? 
Miten muutoksesta tiedotettiin? 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
Muutosprosessin vaihe 2: Muutoksen tavoitteet, visio, strategia, perustelut, suunnit-

telu 

Mitä olivat muutoksen visio, tavoitteet sekä strategia? 
Mitkä olivat perustelut muutokselle? 
Miten muutosta suunniteltiin ja mitä suunnittelussa otettiin huomioon? 
Suunniteltiinko muutoksessa käytettäväksi kannusteita? 
Miten suunniteltiin tehtäväksi muutoksen tiedottaminen? 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
 

(jatkuu) 

(liite 1 jatkoa) 

 

Muutosprosessin vaihe 3: Muutoksen toteutus 

Kerro muutoksen etenemisen vaiheista? 
Miten muutosvastarintaa esiintyi ja miten siihen reagoitiin? 
Kerro muutoksen aikataulusta ja miten se muuttui matkan varrella? 
Miten muutoksen aikaansaamiseksi käytettiin kannustimia? 
Saavutettiinko muutoksen valitavoitteet sekä lopullinen tavoite ja muuttuivatko ne jo-
tenkin? 
Olivatko roolit selkeitä? 
Riittivätkö resurssit ja miten ne valittiin ja jakautuivat ? 
Miten muutoksen vaikutuksia mitattiin? 
Miten usein ja millä keinoilla muutoksesta tiedotettiin? 
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Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
Muutosprosessin vaihe 4: Muutoksen pysäytys ja vakiinnutus 

Miten muutos pysäytettiin tarkoituksellisesti? Jos, niin miten? 
Miten huolehdittiin muutoksen vakiinnuttamisesta? 
Miten muutoksen onnistumista arvioitiin? 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
3. Miten muutos haastoi organisaation hallinnolliset prosessit? 
 

Tietoturvan toteuttaminen prosessina 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
(jatkuu) 
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(liite 1 jatkoa) 
 
Allekirjoitus prosessi 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 

Asiakirjojen tallennus prosessina 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
(jatkuu) 
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(liite 1 jatkoa) 
 
Arkistointi prosessi 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
Tiedon haku ja arkistossa asiointi prosessi 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 

(jatkuu) 
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(liite 1 jatkoa) 

 

Asiakirjojen hävitys prosessi 

Miten ja millaisiksi prosessin vaatimukset määriteltiin?  
Mitä ongelmakohtia lähtötilanteessa tunnistettiin?  
Kartoitettiinko prosessiin liittyviä syy-seuraus suhteita sekä poikkeamatilanteet? 
Mitä vaatimuksia ja tavoitteita prosessille asetettiin?  
Tunnistettiinko ja miten kuvattiin prosessin asiakkaat ja näiden vaatimukset?  
Tunnistettiinko vaihtoehtoiset tavat toimia ja miten niitä vertaitiin? 
Miten huomioitiin prosessin muuttumisen vaikutus resurssien tarpeeseen?  
Nimettiinkö prosessille vastuuhenkilöt / vastuutahot? 
Miten prosessi muuttui? 
Asetettiinko prosessin toimivuudelle mittareita? 
(virheettömyyteen, prosessin palvelukykyyn, prosessin läpimenoaikaan, käytettävissä 
olevan tiedon ajantasaisuuteen) 
 
Miten edellä olevissa asioissa mielestäsi onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 

4. Yhteenvetokysymykset koskien koko muutosprosessia 
 
Olisitko tehnyt muutosprosessissa jotain toisin? 
Oliko muutos mielestäsi onnistunut? 
Mitkä ovat mielestäsi olennaisimmat erot entisen ja muutetun toimintatavan välillä 

(paperinen / sähköinen arkistointi) 
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