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Työn tavoitteena on tutkia dokumenttienhallintaa sekä tiedon tallennuksen 

automatisointia ja automatisointimenetelmiä osana organisaation tiedonhallintaa. Työ on 

tapaustutkimus, jossa sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta. Kohdeyritykselle 

muodostetaan ja otetaan käyttöön uusi automaattinen tallennusprosessi sekä dokumenttien 

arkistointisuunnitelma.   

Kirjallisuusosassa keskitytään dokumenttienhallintajärjestelmien sekä automaation 

hyödyntämiseen tiedonhallinnassa. Automaation osalta esiteltäviä menetelmiä ovat 

integraatiot ja ohjelmistorobotiikka. Empiriaosassa käsitellään automaattisen 

tallennusprosessin toteutusta ja tällä saavutettavia hyötyjä kohdeyrityksessä. Toinen 

empiriaosassa käsiteltävä kohdeyrityksen kehityskohde on palkanlaskennan dokumenttien 

arkistointisuunnitelman muodostaminen sekä sen tuottamien vaikutusten tunnistaminen. 

Tutkimuksen perusteella kohdeyritykselle muodostettiin ja otettiin käyttöön 

automaattinen tallennusprosessi, jonka teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin 

järjestelmistä löytyviä ominaisuuksia sekä siirtotiedostoa. Todettiin, että automatisoinnilla 

on mahdollista saavuttaa jopa 53 – 63 tunnin kuukausittaiset työaikasäästöt 

palkanlaskentayksikössä. Toisena tuloksena muodostettiin arkistointisuunnitelma. 

Arkistointisuunnitelman käyttöönoton arvioitiin parantavan kohdeyrityksen 

tiedonhallintaa huomattavasti muun muassa dokumenttien elinkaarenhallinnan 

parantumisen myötä.  
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The aim of this master’s thesis is to study document management as well as automation 

methods of knowledge storage as a part of organization’s knowledge management. The 

master’s thesis has been accomplished as a case study applied with constructive research 

method. As a construction of the research a new automated document storage process and 

document archiving plan will be created and implemented for the case company. 

The literature part focuses on utilization of document management systems and automation 

as part of knowledge management. Automation methods are delimited in robotic process 

automation (RPA) and integrations. The empirical study focuses on implementation of the 

automatic document storage process and its benefits in the case company. Another case 

studied in the empirical section is the creation of payroll document archiving plan for the 

case company. 

As a result of the study, an automated storage process was created and implemented for the 

case company. Technical implementation of the new document storage process was done 

by utilizing transition file and features of the existing systems. The new storage process 

can provide 53 - 63 working hour savings monthly in the case company’s payroll unit. The 

second result, archiving plan, divides document’s life cycle for three phases: active, passive 

and deletion. Adoption of the archiving plan provides enhancements of the document life-

cycle-management for the case company.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tieto on tunnistettu organisaatioissa yhdeksi merkittävimmäksi arvon tuottajaksi. Tieto 

mahdollistaa organisaation kehittymisen ja kilpailukyvyn ylläpitämisen. Tämä kehityskulku 

yhdessä teknologian kehittymisen kanssa on edesauttanut tietotalouden syntymistä, jossa tieto, 

informaatio ja ideat toimivat talouskasvun mahdollistajina. (Baets, 2005)  

 

Digitalisaation myötä tiedon määrä on kasvanut ja sitä on saatavissa monista eri lähteistä.  On 

arvioitu, että työntekijät käyttävät noin kaksikymmentä prosenttia ajastaan dokumenttien 

etsimiseen ja yksi kahdestakymmenestä dokumentista häviää lopullisesti (Girsch-Bock, 2017). 

Teknologian kehittyminen taas on johtanut järjestelmien määrään kasvuun, minkä seurauksena 

tiedonhallinnasta on tullut aiempaa monimutkaisempi kokonaisuus. Toisistaan erilliset 

järjestelmät voivat aiheuttaa tietosiiloja ja hidastaa dokumenttien siirtymistä sinne missä niitä 

tarvitaan. Digitalisaation, tiedon merkityksen ja järjestelmien lukumäärän kasvamisen 

myötä dokumenttienhallinta on noussut organisaation tuottavuuden kannalta kriittiseksi 

tekijäksi.  

 

Dokumenttienhallinnassa tärkeää on se, että tarvittava tieto löytyy keskitetystä paikasta, vaikka 

tiedon lähde olisikin dokumenttienhallintajärjestelmän ulkopuolinen järjestelmä. 

Organisaatioiden pyrkimys kasvattaa tuottavuutta automatisoimalla manuaalisia prosesseja 

koskee myös dokumenttienhallintaa, sillä tiedon manuaalinen jakaminen johtaa eri 

tiedostomuotoihin ja -versioihin, jotka ovat hajallaan erillisissä järjestelmissä ja eri puolilla 

organisaatioita. Dokumenttien hallinnassa tärkeässä roolissa on automaatio, joka mahdollistaa 

tiedon siirtymisen järjestelmien välillä ilman manuaalisia työvaiheita. 

 

Diplomityön kohdeyrityksessä on ollut jo useita vuosia käytössä 

dokumenttienhallintajärjestelmä, jonka automaatioissa on tähän asti hyödynnetty 

ohjelmistorobotiikkaa sekä integraatioita. Digitalisaation ja teknologioiden kehittymisen myötä 

manuaalisten prosessien automatisoimiseen halutaan panostaa kohdeyrityksessä yhä enemmän.  
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Koska dokumenttienhallintajärjestelmää on käytetty palkanlaskennassa useita vuosia, on 

palkanlaskennan dokumenttivarastoon ehtinyt kertyä noin kolme miljoonaa dokumenttia. Suuri 

dokumenttimäärä pahimmillaan hidastaa varaston käytettävyyttä ja tarvittavien dokumenttien 

etsimistä. Palkanlaskennan dokumenteille ei ole tällä hetkellä selkeää arkistointisuunnitelmaa. 

Tähän saakka dokumenttienhallintajärjestelmässä on keskitytty lähinnä ylläpitoon, mutta 

tulevaisuudessa painopistettä haluttaisiin siirtää myös dokumenttivarastojen kokonaisuuden 

hallintaan automaation lisäämisen ja dokumenttien elinkaarenhallinnan avulla. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on tutkia dokumenttienhallintaa sekä tiedon tallennuksen automatisointia ja 

automatisointimenetelmiä osana organisaation tiedonhallintaa. Tavoite voidaan jakaa 

tutkimuskysymysten avulla osatavoitteisiin seuraavasti: 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Kuinka dokumenttienhallintajärjestelmän ominaisuuksilla tai kehittämisellä voidaan 

parantaa organisaation tiedonhallintaa? 

 

2. Mitä asioita tulee huomioida suunniteltaessa manuaalisen prosessin automatisointia?  

 

3. Mitä hyötyjä prosessien automatisoinnilla voidaan saavuttaa? 

 

Kohdeyrityksen osalta tutkimuskysymykset tarkoittavat konkreettisesti 

dokumenttienhallintajärjestelmän kehittämistä palkanlaskentaosastolla. Tutkimuskysymyksen 

yksi puitteissa määritellään konstruktiona arkistointikäytäntö palkanlaskennan dokumenteille, 

sekä rakennetaan arkistovarasto, jonne varsinaisesta palkanlaskennanvarastosta voidaan siirtää 

dokumentit, joita ei tarvita enää aktiivisessa käytössä. Arkistovaraston rakentamisella 

parannetaan palkanlaskennan varaston käytettävyyttä sekä luodaan yhtenäinen käytäntö 

dokumenttien arkistoinnille ja poistamiselle.  
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Tutkimuskysymyksiin kaksi ja kolme liittyvä konkreettinen toimenpide on tiedon tallennuksen 

automatisointi palkanlaskenta- ja dokumenttienhallintajärjestelmän välillä. Automatisoinnin 

tarkoituksena on vähentää huomattavasti dokumenttien manuaalista tallennusta näiden 

järjestelmien välillä sekä vapauttaa palkanlaskijoiden aikaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. 

 

1.3 Työn rajaukset 

 

Työ käsittelee tietoa ja tietoon liittyvää käsitteistöä organisaation näkökulmasta. 

Tietotutkimuksellinen näkökulma rajataan työn ulkopuolelle. Tieto voidaan jakaa hiljaiseen ja 

rakenteelliseen tietoon (Smith 2001). Hiljainen tieto on kaikkea sitä tietoa, joka löytyy aivoista, 

ja josta ei välttämättä olla edes tietoisia (Salmela 2008, s. 3); Hiljainen tieto syntyy ihmisen 

kokemuksista, mutta se pitää sisällään myös geneettisen, ruumiillisen ja intuitiivisen tiedon. 

Toisinkuin hiljainen tieto, rakenteellinen tieto on näkyvää sekä sitä voidaan tallentaa ja 

säilyttää. Rakenteellista tietoa on myös usein mahdollista käsitellä koneellisesti. 

Tietojärjestelmissä ja -kannoissa rakenteellinen tieto on määritelty yksiselitteisesti ja tiedon 

väliset suhteet eivät sisällä tulkinnanvaraisuutta, minkä seurauksena käsittelysäännöt ovat 

ohjelmoitavissa. On kuitenkin huomioitava, että kaiken tietokannoissa olevan rakenteellisen 

tiedon automatisoitu käsittely ei välttämättä ole mahdollista, sillä esimerkiksi sähköposti 

noudattaa käsinkirjoitetun tiedon syntaksia. (Salmela 2008, s. 3-5). Työ rajataan koskemaan 

rakenteellista tietoa, koska työn tutkimusongelmat ovat vahvasti sidoksissa tietojärjestelmiin ja 

dokumentoituun tietoon.  
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Kuva 1 Diplomityön rajaus rakenteellisen tiedon alueelle. (Mukaillen Salmela, 2008, s. 3) 

 

Työssä käsitellään prosessien automatisointia erityisesti tiedon tallennuksen näkökulmasta, 

koska tämä tukee empiirisessä osassa käsiteltävää automatisointiprojektia. Automatisoinnin 

menetelmät rajataan koskemaan integraatioita ja ohjelmistorobotiikkaa. Integraatioiden ja 

ohjelmistorobotiikan osalta ei käsitellä syvällisesti tekniikoita. Kohdeyrityksen osalta työssä 

toteutettava automatisointiprojekti rajataan koskemaan palkkajärjestelmän ja 

dokumenttienhallintajärjestelmän välistä tallennusprosessin automatisointia.   

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Diplomityö koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on kirjallisuuskatsaus ja toinen 

empiirinen tutkimus. Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostuu pääosin tieteellisistä julkaisuista. 

Tieteellisten julkaisujen rinnalla aineistona on osittain käytetty dokumenttienhallintaan liittyviä 

alan julkaisuja, sillä työn tutkimuskohteena oleva teoria rajoittuu 

dokumenttienhallintajärjestelmien osalta niin rajatulle alueelle, että tästä löytyvän tieteellisen 

tutkimuksen määrä on hyvin vähäinen.  
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Empiirinen osa on case-tutkimus, jossa menetelmänä sovelletaan konstruktiivista 

tutkimusotetta. Konstruktiivinen tutkimusote on menetelmä, jossa etsitään ratkaisua 

tosielämässä kohdattuun ongelmaan (Lukka, 2001). Konstruktiivisen tutkimusotteen tulos on 

konstruktio, jonka avulla kohdattu ongelma voidaan ratkaista. Konstruktioita on tärkeää peilata 

myös aiheeseen liittyvään teoreettiseen tietämykseen. (Lukka, 2001) Empiirisessä osassa 

tutkittava ongelma liittyy palkanlaskennan dokumenttienhallintaympäristön kehittämiseen ja 

muodostettavat konstruktiot ovat dokumenttien tallennusprosessin automatisointi sekä 

dokumenttien arkistointisuunnitelman muodostaminen. 

 

Empiirisessä tutkimuksessa aineiston keräämiseen on käytetty osallistuvaa havainnointia sekä 

kohdeyrityksessä työskentelevien palkanlaskennan ja robotiikan asiantuntijoiden haastatteluja. 

Haastattelut olivat vapaamuotoista keskustelua. Haastattelujen aiheena olivat diplomityössä 

toteutettavan automatisointiprojektin määrittelyt, dokumenttien arkisotintiin liittyvät kriteerit 

sekä ohjelmistorobotiikka. Kun diplomityössä toteutettu automatisointiprojekti valmistui, niin 

palkanlaskennan asiantuntijoiden haastatteluja hyödynnettiin myös automatisoinnin tuottamien 

hyötyjen arvioimiseen.  

 

1.5 Tutkimuksen toteutus ja työn rakenne  

 

Johdanto-osan jälkeen työ jatkuu kirjallisuuskatsauksella. Luvussa kaksi käsitellään yleisellä 

tasolla tiedonhallintaa ja sen merkitystä organisaatioissa. Tästä edetään tarkastelemaan 

dokumenttienhallintajärjestelmiä sekä niihin liittyviä käsitteitä ja kirjallisuuskatsauksen 

viimeisessä osassa, luvussa neljä, tutustutaan järjestelmien välisen tiedon siirtämisen 

automaatioratkaisuihin.  

 

Työn loppuosassa keskitytään empiriaan. Empiirisessä osassa esitellään kohdeyrityksessä 

toteutettua palkka- ja dokumenttienhallintajärjestelmän välistä tallennusprosessin 

automatisointia. Lisäksi empiriaosassa käsitellään dokumenttien arkistointisuunnitelman 

muodostamista ja sen tuomia vaikutuksia dokumenttien elinkaarenhallintaan sekä 

palkanlaskennan varaston käytettävyyteen.  
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Tutkimuksen lopuksi vertaillaan empiriaosuudesta saatuja kokemuksia kirjallisuusosaan sekä 

käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. Lisäksi esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

sekä analysoidaan tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  
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2 TIEDONHALLINTA ORGANISAATIOSSA 

 

2.1 Tiedon lajit, ulottuvuudet ja määritelmä 

 

Sanaa “tieto” käytetään organisaatioissa runsaasti, mutta tästä huolimatta sen määritelmä ei ole 

aina täysin selkeä. Tieto liittyy kyvykkyyteen, osaamiseen, oppimiseen ja aineettomaan 

omaisuuteen. Tieto sisältää myös ulottuvuuksia, joiden avulla sitä voidaan luokitella 

organisaatiossa. Tietoa voidaan tarkastella organisaatiossa erilaisista näkökulmista, minkä takia 

organisaatiolla on myös erilaisia tapoja käsitellä tietoa. Tieto rinnastetaan usein dataan ja 

informaatioon. (Maier, et al., 2005, s. 1-4) Kuvassa kaksi selvennetään tietoon liittyvien 

käsitteiden yhteyttä. 

 

 

Kuva 2 Tiedon tasot. (Mukaillen Maier et al., 2005, s. 5) 

 

Datalla tarkoitetaan järjestettyjä symboleita. Data voi liittyä esimerkiksi ihmiseen, asiaan, 

tapahtumaan tai aktiviteettiin ja sitä voidaan tallentaa, luokitella ja säilyttää. Data ei kuitenkaan 

ole järjestäytynyttä siten, että sillä olisi jokin semanttinen merkitys, mutta sitä voidaan säilyttää 

ja hakea tietojärjestelmissä. Informaation ja datan ero määritellään siten, että informaatiolla on 

semanttinen merkitys. Informaatio on siis tulkittua dataa, joka on järjestetty siten, että se saa 
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merkityksen ja tuottaa arvoa vastaanottajalle. Informaatiota taas voidaan liittää esimerkiksi 

kontekstiin tai aiempiin tapahtumiin sekä siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, jolloin siitä tulee 

tietoa. (Maier, et al., 2005, s. 1-5)  

 

Hyvä data on jatkuvaa ja ymmärrettävää sekä siitä on saatavilla metadataa (metatietoa), joka 

kuvailee varsinaista dataa. Dataa on mahdollista järjestellä siten, että se voidaan yhdistää toisiin 

dataryhmiin täydentämään niistä saatavaa tietoa. Datan merkitys korostuu erityisesti tänä 

päivänä, koska tutkimus, organisaatiot ja yhteiskunta tuottavat siitä analyysejä, joista saadaan 

tietoa ympäristöstä. Tämä taas auttaa esimerkiksi uusien innovaatioiden syntymisessä tai 

tuotekehityksessä. (Kitchin, 2014, s. 2 - 10) 

 

Informaatio voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tyyppiin, joita ovat tosiasiallinen, ohjeellinen ja 

semanttinen informaatio. Tosiasiallinen informaatio on tietoa, joka perustuu todellisuuteen ja 

jota voidaan käyttää pohjana isommassa kokonaisuudessa. Ohjeellinen informaatio voi olla 

esimerkiksi algoritmi tai käsky ja semanttinen informaatio sisältää tietoa todellisuudesta. 

Esimerkiksi metroaikataulua voidaan pitää semanttisena informaationa. (Kitchin, 2014, s. 2 - 

10) 

 

Tiedon ulottuvuudet voidaan luokitella Taulukon yksi mukaisesti ihmisten, organisaation, 

kontekstin ja ICT:n alueille. Tiedon luokittelussa käytetään vastakohtia, jotka kuvaavat tiedon 

ominaisuuksia. Tiedon rooli eri organisaatioissa voi vaihdella, mutta tiedon luokittelun avulla 

voidaan määritellä näkökulmia ja vaatimuksia tietojohtamiselle ja -järjestelmille. (Maier, et al., 

2005, s. 6)  
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Taulukko 1 Tiedon ulottuvuudet (Mukaillen Maier, et al., 2005, s.6) 

Alue Dimensio Arvot 

Asiayhteys Abstraktio 

Yleistettävyys 

Esitysmuoto 

Käytännöllinen - Tieteellinen 

Yksityiskohtainen - Yleismaailmallinen 

Selittävä - Prosessia kuvaileva 

ICT Saatavuus 

Koodattavuus 

Saatava - Ei saatava 

Koodattava - Ei koodattava 

Organisaatio Olennaisuus 

Valtuus 

Suojaus 

Omistajuus 

Olennainen - ei olennainen 

Vapaamuotoinen - Virallinen 

Yksityinen - Julkinen 

Sisäinen - Ulkoinen 

Henkilö Arvo 

Tuki 

Tietoisuus 

Arvostettu - Ei arvostettu 

Vähemmistö - Enemmistö 

Hiljainen tieto -Rakenteellinen tieto 

 

Tiedon ulottuvuudet jaetaan taulukon yksi mukaisesti johtuen siitä, että tietoa ja sen 

hyödyntämistä voidaan tutkia monista eri näkökulmista. Tiedon ulottuvuuksista voidaan taas 

erottaa piirteitä, jotka vaikuttavat erityisesti organisaation tietojärjestelmien suunnitteluun ja 

toteutukseen. (Maier, et al., 2005, s. 6) Tällaisia piirteitä ovat taulukon yksi mukaisesti 

esimerkiksi saatavuus, koodattavuus, rakenteellisuus, merkitys, julkisuus ja selittävyys. 

 

2.2 Tiedon merkitys organisaatiolle 

 

Tiedon merkitys kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti ja meneillään on siirtymä 

teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi.  Tiedon merkitys kasvaa kaikilla aloilla ja tietoa 

voidaan nimittää neljänneksi tuotannontekijäksi.  (Baets, 2005) Organisaatioissa tietoresursseja 

ovat esimerkiksi osaaminen, toimintamallit, tietojärjestelmät ja -verkot. Nämä resurssit ovat 

vaikeasti hallittavia, mutta tietojohtamisella voidaan etsiä tapoja hyödyntää tietoresursseja 

tehokkaasti sekä organisaation että yksilön tasolla.  Teknologian kehitys on siirtänyt 

tietojohtamisen painopistettä tiedon keräämisestä tiedon hyödyntämiseen. Alussa puhuttiin 

enemmänkin tiedonhallinnasta, jossa tietoa organisaation perustoiminnoista kerättiin 

tietokantoihin ja raporteiksi. (Laihonen et al., 2013, s.10) 
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Tietojohtaminen voidaan määritellä johtamiseksi, jossa valitaan, implementoidaan sekä 

arvioidaan tietoon liittyviä strategioita. (Maier, et al., 2005, s.38; Laihonen et al., 2013, s.8) 

Tietojohtamisessa tarkoituksena on kehittää organisaation suorituskykyä luomalla tietotyötä 

tukeva ympäristö, jossa voidaan hyödyntää organisaation sisäistä ja ulkoista tietoa. Perinteisesti 

tietojohtaminen voi käsittää ihmiset, teknologian, organisaation ja tuotteet. (Maier, et al., 2005, 

s.38)  

 

Tiedon merkitys myös palveluiden tuottamisessa on kasvanut teknologian kehittymisen myötä. 

Tiedon kerääminen ja analysointi tarjoaa uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia 

esimerkiksi teollisuuden palveluille, kuten kunnossapidolle. Lisäksi se mahdollistaa kokonaan 

uusien digitaalisten tietoon perustuvien palvelumallien muodostamisen. Tietointensiivisiä 

palveluita voidaan luokitella kuvassa kaksi esitettyjen tasojen (data, informaatio ja tieto) 

mukaisesti. (Kortelainen et al., 2017, s. 8) 

 

DaaS-mallissa (Data as a Service) dataa kerätään asiakkaalle uusia teknologioita hyödyntäen 

palveluna, jossa datan jalostaminen liiketoiminalle hyödylliseksi tiedoksi jää asiakkaan 

vastuulle. IaaS-mallissa (Information as a Service) taas tuotetaan asiakkaalle palveluna 

informaatiota esimerkiksi helposti luettavan raportin muodossa. KaaS-mallissa (Knowledge as 

a Service) teknologian avulla tuotettu tietopalvelu taas pureutuu DaaS ja IaaS -malleja 

syvemmälle asiakkaan liiketoimintaan ja siinä tuotetaan analysoitua tietoa palveluna, joka 

huomioi myös asiakkaan pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoimintaolosuhteet. (Kortelainen et al., 

2017, s. 31 - 33) 

 

Tietojohtaminen ei ole organisaatioissa yksittäinen toiminto esimerkiksi myynnin tai 

johtamisen rinnalla, vaan sen tulisi läpäistä koko organisaatio. Tietojohtaminen kerää tietoa 

kaikilta organisaation toiminta-alueilta ja sen avulla muodostetaan kokonaiskuva organisaation 

hallussa olevasta tiedosta. Pelkkä tiedon kerääminen ei kuitenkaan ole tietojohtamisessa 

päätavoitteena, sillä tieto itsessään hyödyntämättömänä ei tuota arvoa. Tietojohtamisessa onkin 

keskeistä määritellä, että mitä tietoa kerätään ja miksi. Tietojohtaminen on koko organisaation 

arvoa tuottava ydinprosessi. (Laihonen et al., 2013, s.11 - 12) Koska tieto on organisaatioissa 

hyvin tärkeässä roolissa, on organisaatioiden panostettava tietojohtamiseen pysyäkseen mukana 
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kilpailussa. Mikäli tietojohtamiseen ei panosteta, tulee siitä organisaation kilpailuetua tuhoava 

tekijä.  (Pavel et al., 2009, s. 328) 

 

2.3 Tiedonhallintaprosessi ja tiedon hyödyntäminen tietojärjestelmissä 

 

Tieto on organisaatiolle arvokasta omaisuutta, joka mahdollistaa organisaation toiminnan. 

Nykyisin on tunnistettava, että organisaatioissa tiedonhallinta ja järjestelmät kuuluvat yhteen. 

Järjestelmät ovat muuttumassa entistä yhdisteltävimmiksi sekä niiltä vaaditaan aiempaa 

enemmän reaaliaikaisuutta sekä käytettävyyttä ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Tietojärjestelmät ovat muuttumassa entistä sosiaalisimmiksi esimerkiksi mahdollistamalla 

usean työntekijän työskentelyn samalla dokumentilla. (Uden et al., 2018, s.5)  

 

Organisaation tiedonhallintaa ei voida pitää täysin lineaarisena prosessina, mikä vaikuttaa myös 

käytettäviin tietojärjestelmiin. Tiedonhallintaa ja järjestelmiä on ajateltava koko organisaation 

käsittävänä kokonaisuutena. Toisistaan eristäytyneet paikalliset tietojärjestelmät luovat 

organisaatioon yksittäisiä tietoaltaita, mikä estää tiedon leviämisen ja hyödyntämisen koko 

organisaation tasolla. Tiedonhallintaprosessia tehostava tietojärjestelmä on keskitetty ja 

työntekijöille on annettu järjestelmässä pääsy heidän työnsä kannaltaan olennaiseen sisältöön. 

(Pavel et al., 2009, s. 328) Organisaation tiedonhallintaprosessin kannalta olennaista on myös 

se, että vaikka käytössä olisi useita tietojärjestelmiä, niin tiedon liikkumisen näiden välillä tulisi 

olla riittävissä määrin automatisoitua.  

 

Tietojohtamisen tietotekninen näkökulma tarkastelee tietojärjestelmiä ja niiden hyödyntämistä 

organisaation tiedonhallintaprosessissa. Tietojärjestelmien käytön tarkoituksena on helpottaa 

tiedon keräämistä, jakamista ja hyödyntämistä kaikissa tiedonhallintaprosessin vaiheissa. 

(Laihonen et al., 2013, s.62 - 63) Choon (2002) määrittelemä tiedonhallinnan prosessimalli 

alkaa kuvan kolme mukaisesti tietotarpeiden tunnistamisesta. Tietotarpeen 

tunnistamisvaiheessa määritellään, mitä päätöksenteon tai organisaation toiminnan kannalta 

tarpeellista tietoa puuttuu. Tietotarpeiden tunnistaminen ei ole aina täysin yksinkertaista. 

Esimerkiksi asiantuntija- tai tietotyön yksi piirteistä on ratkaista ennen ratkaisemattomia 

ongelmia, minkä takia ei välttämättä heti tiedetä, millaista tietoa ylipäänsä tarvitaan. Kun 

tietotarve on määritelty, niin tietoa voidaan hankkia. Tiedonhankinta voi olla kertaluonteista, 



14 

 

   

 

kun hankitaan esimerkiksi tiettyä laskelmaa varten lukuja tai jatkuvampaa kun kerätään 

esimerkiksi tietoa tuotannosta. (Laihonen et al., 2013, s. 25) 

Kuva 3 Tiedonhallinnan prosessimalli (Mukaillen Choo 2002, s. 24; Laihonen et al., 2013, s. 

25) 

 

Organisaation tiedonhallinnan prosessi etenee kuvan kolme mukaisesti tiedon hankinnasta 

jakeluun, käyttöön ja varastoitavaksi. Tiedon jakelun tarkoituksena on luoda uusia näkökulmia 

esimerkiksi organisaation päätöksenteon tueksi. Tiedon jakelussa tärkeää on oikea-aikaisuus ja 

se, että oikea tieto on sitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla oikeaan aikaan. (Choo, 2002, s. 

42; Tamminen, 2011, s. 19 - 20) Tiedon jakelua seuraava vaihe on tiedon käyttö, mikä taas voi 

aiheuttaa muutoksia organisaation toimintaan ja aiheuttaa uusia tietotarpeita tehden 

tiedonhallintaprosessista jatkuvan. Tiedonhallintaprosessissa vaiheet eivät ole todellisuudessa 

vuorottaisia, vaan pikemminkin rinnakkaisia. Tiedonhallintaprosessissa tiedon organisointi ja 

varastointi koskee lähes jokaista vaihetta. (Laihonen et al., 2013, s. 25) 

 

2.4 Dokumenttienhallinta ja automaatio osana tiedonhallintaa 

 

Työn seuraavissa kappaleissa käsitellään dokumenttienhallintaa ja prosessien automatisointia. 

Dokumenttienhallinta sekä automatisointi ovat tämän työn kontekstissa alakohta organisaation 

tiedonhallinnalle. Tiedonhallinta on laajempi käsite, joka käsittää myös 

tiedonhallinnanjärjestelmät. Tiedonhallinnanjärjestelmissä olennaisessa osassa on taas 

dokumenttienhallintajärjestelmät, sillä suuri osa organisaation rakenteellisesta tiedosta on eri 

tyyppisten dokumenttien muodossa ja näiden hallinnan tulisi tapahtua keskitetysti yhdessä 

järjestelmässä. Jotta tiedon löytyminen keskitetystä järjestelmästä on mahdollista, niin tähän 
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taas tarvitaan järjestelmien välistä automaatioita. Tiedon-, dokumenttienhallinnan ja 

automaation väliset suhteet tässä työssä on esitetty kuvassa neljä. 

 

 

Kuva 4 Dokumenttienhallinta ja automaatio tiedonhallinnan alakohtina 

 

Tässä työssä tiedonhallinta toimii ylätason käsitteenä, johon pureudutaan 

dokumenttienhallintajärjestelmien ja automaation kautta. Automaatio on tässä työssä 

dokumenttienhallintaan liittyvä osa. Tästä johtuen automaatiota käsitellään erityisesti tiedon 

tallennuksen sekä järjestelmien välisen tiedon siirron näkökulmasta.  
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3 DOKUMENTIENHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

 

3.1 Dokumenttienhallinnan määritelmät ja yhteys tiedonhallintaan 

 

Ennen tietoyhteiskunnan syntymistä dokumentit olivat paperisina versioina kansioissa. Tiedon 

sekä tietojärjestelmien määrään kasvun myötä myös dokumenttien muoto on muuttunut 

paperilta sähköiseksi. Dokumenttienhallinnan tarkoitus on mahdollistaa tarvittavan tiedon 

löytäminen tehokkaasti. Pavel et al. (2009) toteaa, että dokumenttienhallinta on myös 

olennainen osa tietojohtamista, sillä se on työväline tiedon saatavuuteen. Nykyaikana tietoa on 

niin paljon saatavilla, että sen löydettävyys nousee keskeiseen rooliin koko organisaation 

tehokkuuden kannalta. Esimerkiksi suurissa yrityksissä syntyy päivittäin erittäin suuria määriä 

dokumentteja liittyen henkilöstöhallintoon, talouteen ja tuotantoon. Mikäli tarvittavaa tietoa 

lähdettäisiin etsimään dokumenttien joukosta ilman, että dokumentit olisivat 

dokumenttienhallintajärjestelmässä, etsintä voisi viedä jopa tunteja. 

Dokumenttienhallintajärjestelmän avulla säästetään aikaa, parannetaan tehokkuutta sekä näin 

säästetään rahaa. (Pavel et al., 2009s., 325 - 326) 

 

Dokumenttienhallinta on automatiikkaa sisältävää, sähköisessä muodossa olevien, 

dokumenttien kontrollointia niiden koko elinkaaren ajan. Dokumenttienhallinnan avulla 

organisaatio voi hallita paremmin dokumenttien luomista, jakelua sekä säilytystä. Lisäksi 

dokumenttienhallintajärjestelmät sisältävät usein työnkulkuja, joiden avulla dokumenttien 

kiertonopeutta saadaan nostettua (Pavel et al., 2009, s. 325 - 326)  

 

Muun muassa Kravchenko (2019) ja Gartner (2019) ovat määritelleet 

dokumenttienhallintajärjestelmien rinnalle sisällönhallintajärjestelmät (enterprise content 

management). Sisällönhallintajärjestelmät sisältävät hyvin pitkälti samanlaisia ominaisuuksia 

kuin dokumenttienhallintajärjestelmät, joten ne voidaan luokitella myös kehittyneiksi 

dokumenttienhallintajärjestelmiksi. Sisällönhallintajärjestelmissä voidaan hallita aiempaa 

laajemmin kaiken tyyppisiä dokumentteja, kuten videoita ja web-sisältöjä.  (Kravchenko, 2019) 

Jako dokumenttienhallintajärjestelmien ja sisällönhallintajärjestelmien välillä on osin 

keinotekoinen, esimerkiksi muutamat järjestelmät ovat Gartnerin mukaan luokiteltu 

sisällönhallintajärjestelmiksi, kun taas yritykset puhuvat itsestään sekä sisällönhallinta-, että 
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dokumenttienhallintajärjestelminä. Selvyyden vuoksi tässä työssä käytetään termiä 

dokumenttienhallintajärjestelmä.  

 

Pavel et al. (2009) määrittelee dokumenttienhallintajärjestelmille seuraavat ominaisuudet: 

 

• Dokumenttia on mahdollista muokata suoraan järjestelmästä. 

• Järjestelmä indeksoi ja säilyttää dokumentteja myöhempää etsimistä varten.  

• Järjestelmä mahdollistaa käyttäjien kommunikoinnin dokumentteihin liittyen. 

• Käyttäjien on mahdollista tehdä yhteistyötä dokumentilla. 

• Dokumenttien virtaa voidaan mallintaa ja automatisoida. 

 

3.2 Metatieto 

 

Dokumenttienhallintajärjestelmien kannalta vapaamuotoiset dokumentit (unstructured 

documents) ovat kaikista haastavimpia (Paganelli et al., 2006, s. 2). Vapaamuotoisilla 

dokumenteilla tarkoitetaan dokumentteja, joilla ei ole aina tiettyä rakennetta ja 

johdonmukaisuutta, mutta jotka kuitenkin sisältävät organisaation kannalta tärkeää tietoa. 

Tallaisiä dokumentteja ovat esimerkiksi vapaasti kirjoitetut raportit, sopimukset, kauppakirjat 

ja kirjeenvaihto. (Rivas, 2015) Vapaamuotoisia dokumentteja on yleensä vaikeaa ryhmitellä ja 

järjestää esimerkiksi perinteiseen kansiorakenteeseen. Tämän takia dokumentteja on myös 

vaikea löytää jälkikäteen ilman metatietoa hyödyntävää dokumenttienhallintajärjestelmää.  

 

Metatieto määritellään toista tietoa kuvailevaksi tiedoksi, eli metatiedon voidaan sanoa olevan 

tietoa tiedosta. Metatieto voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin, jotka ovat rakenteellinen ja 

kuvaileva (Luff, 2012, s.67). Rakenteellinen metatieto kuvailee sisällön teknisiä ominaisuuksia. 

Esimerkiksi tiivistys, koodausparametrit ja resoluutio ovat rakenteellista metatietoa. Kuvaileva 

metatieto taas voi sisältää valtavan määrän informaatioita kuvailtavasta kohteesta, tällaista 

informaatioita ovat esim. kuvailtavan kohteen päiväys, numero, dokumenttiluokka ja asiakas. 

(Luff, 2012, s.67) Dokumenttienhallintajärjestelmissä hyödynnetään kuvailevaa metatietoa.  

 

Dokumenttienhallintajärjestelmissä metadataa käytetään esimerkiksi dokumenttien 

luokitteluun, minkä ansioista ne ovat helpommin löydettävissä jälkikäteen. Kun dokumentti 
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siirtyy dokumenttienhallintajärjestelmään, siitä annetaan kuvailevia tietoja. Tämä mahdollistaa 

sen, että dokumentti voidaan myöhemmin etsiä sen sisällön perusteella ja näin ollen käyttäjän 

ei tarvitse myöhemmin muistaa, mikä oli dokumentin nimi tai minne se oli tallennettu. Hyvässä 

dokumenttienhallintajärjestelmässä hyödynnetään metadataa siten, että perinteistä 

kansiorakennetta ei enää tarvita ollenkaan, vaan dokumentteja pystytään etsimään niiden 

sisällön perusteella. Metatiedon käyttäminen mahdollistaa myös sen, että sisältö esitetään 

järjestelmässä käyttäjän tarpeiden perusteella dynaamisten näkymien kautta. Tätä voidaan 

verrata esimerkiksi musiikin etsimiseen mobiililaitteissa. Kun etsitään musiikkia, niin yleensä 

kappaleita ei selata kansioittain vaan metatiedon (kuten artistin, genren tai albumin nimen) 

perusteella.  (Javanainen, 2014) 

 

Jotta metatiedosta saadaan parhaiten hyötyjä, tulee koko organisaatioissa käyttää yhtenäistä 

metatietorakennetta. Dokumenttienhallintajärjestelmässä käytettävän metatietorakenteen 

suunnittelussa dokumentit jaotellaan eri tyyppeihin, minkä jälkeen mietitään, miten jokaista 

dokumenttityyppiä etsitään myöhemmin. Tämän perusteella taas määritellään tarvittavat 

metatiedot. Jos esimerkiksi tietyn tyyppistä dokumenttia haluttaisiin etsiä asiakkaan, päivän, 

statuksen tai selitteen perusteella, niin nämä kaikki tiedot tulisi löytyä dokumentin 

metatiedoista. Metatiedon avulla voidaan myös ilmaista dokumentin suhteita mahdollisiin 

muihin kohteisiin, kuten tiimeihin, työntekijöihin, järjestelmiin ja prosesseihin. (Javanainen, 

2014) 

 

3.3 Versiohallinta ja työnkulut 

 

Yksi dokumenttienhallintajärjestelmän tehtävistä on helpottaa versiohallintaa. Organisaatioissa 

perinteisesti käytetyn kansiorakenteen yksi haaste on dokumenttien eri versioiden hallinta. 

Kansiorakenteessa sama dokumentti voi olla tallennettuna moneen eri paikkaan, minkä 

seurauksena samasta dokumentista voi olla monta eri versiota. Tämä taas kuluttaa 

työntekijöiden aikaa oikean version etsimiseen. Dokumenttienhallintajärjestelmän avulla koko 

yrityksen dokumentit voidaan pitää keskitetysti samassa paikassa, jossa jokaisesta 

dokumentista on ainoastaan oikea versio (Sussman, 2017, s. 44). Hyvässä 

dokumenttienhallintajärjestelmässä on integraatio esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmiin, kuten 

Wordiin ja Exceliin, mikä mahdollistaa saman dokumentin muokkauksen ilman 
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välitallennuksia ja uusien versioiden luomista. Dokumentin versiohistoriaa pystytään 

tarkastelemaan ja palauttamaan dokumenttienhallintajärjestelmässä. (Sussman, 2017, s. 44 - 45) 

 

Dokumenttienhallinnanjärjestelmissä on mahdollista hyödyntää työnkulkuja, jotka osaltaan 

helpottavat versiohallintaa. Työnkulkujen avulla on mahdollista esimerkiksi jakaa tehtäviä 

automatisoidusti. Työnkuluissa voidaan aktivoida dokumentin eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä, 

lähettää viestejä avoimista tehtävistä, jäljittää dokumentteja sekä seurata, missä työvaiheessa 

eri dokumentit ovat. Työnkulkujen käyttäminen vähentää aikaa, joka työntekijän tulisi muuten 

käyttää dokumentin työvaiheiden edistymisen seuraamiseen odottaessaan omaa 

muokkausvuoroansa. Työnkulun avulla ilmoitetaan dokumenttienhallintajärjestelmän 

käyttäjälle, milloin hänen työpanostaan tarvitaan. Kun työntekijä on saanut osuutensa valmiiksi, 

dokumentti siirtyy työnkulussa eteenpäin. (Hind & Marir, 1999)  

 

Työnkulku liittyy olennaisesti versioihin, koska työnkulun eteneminen luo dokumentista uuden 

aliversion. Työnkuluilla on mahdollista mallintaa prosesseja ja dokumentin elinkaarta 

reaalimaailmaa mukaillen. (M-Files, 2019) Kuvassa viisi kuvataan versioiden ja työnkulun 

yhteyttä esimerkkinä ostolaskun käsittely.  

 

 
 

Kuva 5 Työnkulun ja version yhteys ostolaskun käsittelyssä (Mukaillen M-Files, 2019) 
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Kun ostolaskun hyväksynnän työnkulku on kuvan viisi mukaisesti vaiheessa “odottaa 

hyväksyntää”, on ostolasku tällöin vielä muokkaamaton ja näin ollen sen versio on nolla. 

Työnkulku on antanut yrityksen johdolle ilmoituksen uudesta tehtävänannosta, mikä on 

myyntilaskun hyväksyntä tai hylkäys. Mikäli johto päättää, että myyntilasku hylätään, se siirtyy 

“hylätty”-tilaan ja tilasiirtymän aiheuttama uudempi versio jää myyntilaskun viimeisimmäksi 

versioksi (V1). Versio muuttuu myös, mikäli myyntilasku hyväksytään. Johdon hyväksymä 

myyntilasku luo tehtävänannon talousosastolle. Talousosaston käsittely siirtää myyntilaskun 

taas “maksettu kokonaan” -tilaan, jolloin siitä syntyy myös viimeisin versio (V2).  

 

3.4 Erilaiset dokumentti- ja kohdetyypit 

 

Dokumentit voidaan luokitella niiden sisällön mukaan erilaisiin dokumentti- eli 

sisältötyyppeihin. luokittelun avulla dokumenttienhallintajärjestelmän sisältöä on helpompi 

hallita, järjestellä ja löytää. Organisaatioissa syntyy monenlaisia eri dokumentteja, kuten 

sopimuksia, osto- ja myyntilaskuja, HR-dokumentteja ja esimerkiksi tuotteiden hallintaan 

liittyviä dokumentteja. Kaikilla syntyvillä dokumenteilla on jotain yhteistä, mutta silti 

dokumentteja halutaan käyttää, jakaa ja säilyttää eri tavoilla. Dokumenttityypin perusteella 

määritellään, mitä metadataa siitä tallennetaan ja kuinka kauan dokumenttia säilytetään. Lisäksi 

erilaisille dokumenttityypeille on mahdollista määritellä erilaiset suojausasetukset. (Microsoft, 

2010) Suojausasetuksilla määritellään, kenellä on dokumenttiin muokkaus- ja lukuoikeudet 

sekä se, ketkä eivät saa nähdä dokumenttia. 

 

Dokumenttienhallintajärjestelmät eivät rajoitu pelkästään dokumentteihin, vaan ne voivat 

sisältää myös muita kohdetyyppejä. Kohdetyyppi on mikä tahansa kohde, johon voidaan liittää 

tietoa (Laine, 2005).  Kohdetyyppi ei tarkastele kohteita yksilöinä, vaan joukkona (Laine, 

2005). Kohdetyyppejä ovat esimerkiksi asiakas, projekti, dokumentti ja työntekijä. Kohdetyypit 

voivat liittyä yhteen sekä ne voidaan luokitella sisältötyyppeihin. Esimerkiksi työntekijöitä 

voitaisiin liittää tiettyyn projektiin sekä luokitella kahteen eri sisältötyppiin: ”esimies” tai ”ei 

esimies”. 
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3.5 Dokumenttien elinkaari ja sen pituuden sääntely taloushallinnossa 

 

Dokumentin elinkaari alkaa dokumentin luomisesta ja päättyy sen tuhoamiseen. Elinkaaren 

aika voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen. Aktiivisen käytön aikana dokumentti sisältää 

organisaatiolle tarpeellista tietoa ja dokumenttia saatetaan muokata aktiivisesti. Passiivinen 

vaihe dokumentin elinkaaressa tarkoittaa sen säilyttämistä silloin kun dokumenttia ei enää 

tarvita aktiivisessa käytössä, mutta on kuitenkin mahdollista, että dokumenttia tarvitaan silloin 

tällöin. (Saffady, 2003, s.2 - 3) Kuvassa kuusi esitetään dokumentin elinkaaren kehitystä.

 

Kuva 6 Dokumentin tarpeellisuus ajan suhteen (Mukaillen Saffady, 2003, s. 3) 

 

Kuvan kuusi mukaisesti dokumenttia tarvitaan eniten sen elinkaaren alkuvaiheessa. Kun 

dokumentin katselu tai muokkauskerrat alkavat vähentyä, niin dokumentti siirtyy kohti 

passiivista vaihetta. Kun dokumentti vanhenee, sitä tarvitaan yleensä yhä harvemmin. Näin 

ollen on myös yleistettävissä, että dokumentin katselu- tai muokkauskertojen vähentyessä 

nollaan dokumenttia ei enää tarvita. (Saffady, 2003, s. 2 – 3) 

 

Dokumentin elinkaaren pituus on usein sidoksissa dokumentin typpiin sekä toimialaan. 

Dokumentin säilytysaika voidaan määritellä esimerkiksi laissa, organisaation käytännöissä tai 

joidenkin dokumenttien kohdalla käyttötarpeen mukaan. Esimerkiksi roskapostilla on 

tyypillisesti hyvin lyhyt elinkaari, kun taas kirjanpitoon liittyvillä dokumenteilla on pidempi 
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elinkaari, josta säädetään laissa. (Saffady, 2003, s. 3) Taloushallinnon dokumenttien 

säilytysaikoja esitetään taulukossa kaksi. 

 

Taulukko 2 Dokumenttien lakisääteiset säilytysajat (Mukaillen Kerbs, 2019) 

Dokumentin tyyppi Säilytysaika 

Tilikauden tositteet, liiketapatumiin liittyvä 

kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto 

Kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin 

tilikausi päättyy. 

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito, 

tililuettelo ja luettelo kirjanpidoista ja 

aineistoista. 

Kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä 

Palkkakirjanpito Kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä  

Palkkoihin liittyvät muistiot ja tositteet Kuusi vuotta suorituksen maksamisvuoden 

lopusta 

 

Kirjanpitoon liittyviä dokumenttien säilytysaikoja säännellään kirjopitolain 2:10:ssä. Taulukon 

kaksi mukaisesti tositteita säilytetään kuusi vuotta. Kirjanpidon tositteita ovat esimerkiksi 

viitteet, tiliotteet, käteiskassatositteet ja käteiskassan päivittäiset yhteenvedot. Palkanlaskennan 

tositteita ovat esimerkiksi ulosotto- ja ay-jäsenmaksutilitykset, palkkalaskelmat ja palkkojen 

yhdistelmät, lomapalkkavelkalaskelmat sekä lääkärintodistukset, jotka todentavat sairausajalta 

maksettavan palkan. (Kerbs, 2019) 

 

Kirjanpidon kymmenen vuotta säilytettävää aineistoa ovat pää- ja päiväkirjat, tilinpäätös, tase-

erittelyt ja liitetietojen erittelyt ja konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelma. Palkanlaskennan 

kymmenen vuotta säilytettävä aineisto on verrattavissa kirjanpidon kirjoihin (pää- ja 

päiväkirjat). Palkkakirjanpidosta säilytetään listaus maksetuista palkoista tiliöinteineen sekä 

palkkakortit. (Kerbs, 2019) 

 

3.6 Dokumenttienhallinnan kehityssuunta 

 

Tulevauudessa dokumenttienhallinnassa haasteena tulee olemaan yhä kasvava tiedon määrä. 

Digitalisaation painopiste muuttuu vielä nykyistä enemmän datan hyödyntämiseen ja älykäs 

data tulee liittymään kaikkeen mitä teemme. Big datan hyödyntäminen järjestelmissä tulee 



23 

 

   

 

kasvamaan (Dhar et al., 2014, s.258). Datapainotteisessa maailmassa järjestelmien välinen 

automaatio ja tekoälyn hyödyntäminen nousevat avainasemaan. (Reinsel et al., 2018, s. 2) 

IDC:n tutkimuksessa Reinsel et al. (2018) ennustavat tiedon määrän kasvavan vuoden 2018 

33:sta zetabitistä 163:een zetabittiin vuoteen 2025 mennessä. ”Zeta on tuhat seitsemänteen 

potenssiin, yksi zetabitti on 1 000 000 000 000 000 000 megatavua” (Ruuska & Ojanperä, 

2018). 

 

Tulevaisuudessa datan määrän kasvaessa dokumenttienhallintajärjestelmissä dokumenttien 

löydettävyys nousee avainasemaan. Jo nyt metadatalla on merkittävä rooli löydettävyydessä. 

Tällä hetkellä kuitenkin ainoastaan yksi viidestä tehdystä hausta tuottaa halutun tuloksen. 

Tulevaisuudessa dokumenttien etsiminen sekä tarvittavien metatietomäärittelyjen täyttäminen 

tuleekin olemaan yksi erittäin potentiaalinen tekoälyn hyödyntämiskohde. (M-Files, 2019A, s. 

9) 

 

Tulevaisuudessa järjestelmien välinen tiedonsiirto automatisoituu, helpottuu ja muuttuu 

aiempaa reaaliaikaisemmaksi. Dokumentin järjestelmäriippuvuus vähenee ja yhtä dokumenttia 

voi muokata reaaliajassa missä tahansa järjestelmässä. (M-Files, 2019A, s.10) Dokumenttien 

saatavuuden kehittämiseen liittyy olennaisesti järjestelmien siirtyminen pilvipohjaisiksi. 

Pilvipohjaisuus tulee mahdollistamaan myös järjestelmien aiempaa paremman skaalautumisen 

yrityksen koon mukaan. (Eisenhauer, 2019) 
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4 PROSESSIEN AUTOMATISOINNIN MENETELMÄT 

 

4.1 Automatisoituva taloushallinto 

 

Kuten muussakin liiketoiminnassa, myös taloushallinnossa halutaan tehostaa toimintaa ja 

vähentää kustannuksia. Aiemmin etenkin suurimmat yritykset pyrkivät kustannussäästöihin 

keskittämällä taloushallinnon palvelut sekä viemällä toistuvien manuaalisten vaiheiden 

suorittamisen halvemman työvoiman maihin, kuten Intiaan tai Puolaan. Viime vuosina 

toiminnan tehostamisen välineeksi on kuitenkin noussut myös automaatioasteen nostaminen. 

Taloushallinnossa on tällä hetkellä vielä paljon mahdollisuuksia rutiinitöiden 

automatisoinnissa, mutta tulevaisuudessa myös vaativampaa laskentaa ja asiantuntijatyötä 

voidaan avustaa tai automatisoida teknologian avulla.  (Fredman, 2017)  

 

Prosessien automatisoinnille on useita eri vaihtoehtoja, joita voidaan myös käyttää rinnakkain. 

Automatisoinnin mahdollisuudet voidaan jakaa karkeasti perinteiseen automaatioon, 

ohjelmistorobotiikkaan sekä älykkääseen automaatioon. Perinteisessä automaatiossa yrityksen 

tietojärjestelmät liitetään toisiinsa ohjelmistokehityksen keinoin ja sen tavoitteena on 

mahdollistaa ennalta määriteltyjen toimintojen hoitaminen itsenäisesti (Uhle, 2018). 

Ohjelmistorobotiikalla voidaan automatisoida sääntöihin perustuvia rutiinitehtäviä ja sen etuna 

perinteiseen automaatioon verrattuna on kevyempi ja helpompi käyttöönotto, sillä 

ohjelmistorobotti toimii vain käyttöliittymän tasolla (Uhle, 2018; Fersht & Slaby, 2012). Mikäli 

tavoitteena on automatisoida sellaisia prosesseja, joissa tarvitaan itsenäistä päätöksentekoa, on 

käytettävä perinteistä automaatioita ja ohjelmistorobotiikkaa älykkäämpiä teknologioita, kuten 

tekoälyä (Lacity & Willcocks, 2016, s 41 - 42) 

 

4.2 Ohjelmistorobotiikka 

 

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on sateenvarjotermi sellaisille 

automaatiotyökaluille, jotka toimivat käyttöliittymän kautta jäljitellen ihmisen tekemään työtä. 

Ohjelmistorobotti toimii ennalta määritellyn prosessin pohjalta. Prosessi muodostaa komennot, 

jotka ohjelmistorobotti suorittaa if, then ja else -lausekkeita hyödyntäen. (Aalst et al., 2018, s. 

269) 
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Ohjelmistorobotit eivät nimestään huolimatta ole fyysisiä robotteja, vaan rutiinitehtäviä 

hoitavia tietokoneohjelmia. Rutiinitehtävien automatisointi mahdollistaa työntekijöiden 

keskittymiseen vaativimpiin ja miellyttävimpiin tehtäviin, jotka tuottavat organisaatiolle 

lisäarvoa. Ohjelmistorobotiikan avulla on mahdollista automatisoida sellaisia tehtäviä, joiden 

automatisoiminen perinteisin menetelmin, kuten järjestelmäintegraatioilla, on vaikeaa tai ei ole 

mahdollista ja järkevää. Ohjelmistorobotiikan hoidettavaksi sopivat parhaiten hyvin 

määritellyt, säännönmukaiset ja volyymiltään suuret prosessit. Ohjelmistorobotti toimii täysin 

sille opetettujen sääntöjen mukaan, minkä takia sen hoitamien prosessien lopputuleman on 

oltava aina yksiselitteisesti määritelty. (Lacity & Willcocks, 2016 s., 41-43; Efima, 2019) 

 

Ohjelmistorobotit työskentelevät käyttöliittymien kautta sekä käyttävät salasanaa ja 

käyttäjätunnusta kuten tavallisetkin työntekijät tekevät. Robotit pystyvät työskentelemään 

ihmisiä nopeammin ja tarkemmin, eivätkä ne tee huolimattomuusvirheitä. Kankeiden tai 

vanhanaikaisten ohjelmien käyttöikää on mahdollista pidentää ohjelmistorobottien avulla, 

koska ne eivät “ymmärrä” esimerkiksi käyttöliittymän kankeutta kuten ihminen.  (Taulli, 2019) 

Kuva seitsemän esittää ohjelmistorobotin toiminta-aluetta järjestelmässä verrattuna perinteisiin 

automaatiosovelluksiin. 

 

Kuva 7 Ohjelman kerrokset (Mukaillen Lacity, et al., 2015, s. 8) 
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Ohjelmistorobotin käyttöönotto on perinteistä IT-järjestelmäprojektia kevyempi toimenpide, 

koska se toimii kuvan seitsemän mukaisesti ainoastaan käyttöliittymien kautta. 

Ohjelmistorobotin käyttöönotossa ei välttämättä tarvita samanlaista IT- ja koodausosaamista 

kuin perinteisissä liiketoimintasovellusten automaatioratkaisuissa (esim. 

järjestelmäintegraatiot). Perinteinen liiketoimintasovellusten automaatio on 

ohjelmistorobotiikkaa raskaampaa ja kalliimpaa, koska se vaatii järjestelmien muokkaamista 

tietokantaliittymän ja logiikkakerroksen tasolla. Lisäksi perinteisessä automaatiossa joudutaan 

usein myös luomaan uusia sovelluksia, jotka hyödyntävät logiikka- ja tietokantakerroksia. 

(Willcocks et al., 2017) Ohjelmistorobotiikassa lähdejärjestelmät itsessään pysyvät kokonaan 

muuttumattomina, mikä on suurin ero verrattuna perinteiseen liiketoimintasovellusten 

automaatioon. (Aalst et al., 2018, s. 269) 

 

Ohjelmistorobotiikka on helposti skaalautuvaa, eikä näin ollen aiheuta pullonkauloja 

esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa. Ohjelmistorobottien määrää on helppo kasvattaa ja ne 

voivat työskennellä rinnakkain. Ohjelmistorobotit skaalautuvat myös eri työtehtäviin, sillä yksi 

ohjelmistorobotti pystyy tekemään vuorotellen eri tehtäviä. Ohjelmistorobottiresursseja 

voidaan ohjata työjonojen avulla tehtävien vaatiman resurssitarpeen mukaisesti. (Chappel, 

2018, s. 5) Työjonojen toiminta esitetään kuvassa kahdeksan.  

 

 

Kuva 8 Ohjelmistorobottien tehtävien ohjaaminen työjonoilla. (Mukaillen Chappel, 2018, s. 5) 
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Kuvan kahdeksan tilanteessa neljä eri robottia työskentelee kahdessa eri prosessissa (Prosessit 

A ja B). Oletustilanteessa prosessi A on kuormittavampi, jolloin työjonolla 1 ohjataan kolme 

robottia neljästä työskentelemään sen parissa. Tällöin työjonolla 2 ohjataan yksi robotti 

työskentelemään B-prosessissa. Kuitenkin aina kuun loppupuolella prosessin B tärkeys ja 

kuormittavuus kasvaa, jolloin sen pariin ohjataan enemmän ohjelmistorobotteja. Kuvan 

kahdeksan oikeanpuoleisessa tilanteessa kolme robottia on ohjattu lukemaan työjonoa 2, jolla 

suoritetaan prosessia B ja ainoastaan yksi robotti on jäänyt hoitamaan prosessia A.  Prosesseja 

voidaan jakaa roboteille manuaalisesti tai perustamalla johtajarobotti, joka allokoi resurssit 

niihin työjonoihin, joissa sitä tarvitaan. (Chappel, 2018, s. 5) 

 

4.3 Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja prosessien kartoitusta. 

Mikäli prosessi, johon ohjelmistorobotiikkaa suunnitellaan otettavaksi käyttöön, on jo alun 

perin tehoton tai huono, voivat ohjelmistorobotiikan hyödyt jäädä helposti saavuttamatta. 

Mikäli automatisoitava prosessi on pohjimmiltaan toimimaton tai tehoton, niin 

ohjelmistorobotin käyttöönotto ei pysty parantamaan prosessia vaan ainoastaan monistamaan 

ennestään toimimattoman prosessin.  Yksiselitteistä kaavaa ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotossa onnistumiselle ei ole, mutta seuraavat asiat ovat olennaisia onnistumisen 

kannalta. (Taulli, 2019, s. 95 - 97)  

 

• Automatisoitavien toimintojen määrittely ja prosessien arviointi 

• Ohjelmistorobotiikkatoimittajan valinta ja ohjelmiston käyttöönotto 

• Ohjelmistorobotiikkatiimi ja yhteistyö. 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotolla saavutettavat hyödyt perustuvat siihen, että sitä 

hyödynnetään oikeanlaisissa toiminnoissa. Ohjelmistorobotiikan hoidettavaksi sopivat 

parhaiten toistuvat ja yksiselitteiset rutiinitehtävät, kuten tiedon siirtäminen järjestelmien välillä 

sekä lomakkeiden täyttäminen. Toiminnon automaatioita kannattaa harkita toteutettavaksi 

ohjelmistorobotiikalla, mikäli se vaatii paljon työntekijöiden aikaa, on altis virheille tai vaatii 

lisätyövoimaa kiireisimpinä aikoina. Tällainen tehtävä on esimerkiksi prosessi, jossa on monta 

eri manuaalista vaihetta ja jonka suorittamiseen käytetään useita eri järjestelmiä, joiden välillä 
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siirretään tietoa. (Taulli, 2019, s. 98) Ohjelmistorobotiikkaa voidaan myös hyödyntää sellaisissa 

toiminnoissa, jotka ovat liian pieniä tai satunnaisia perinteisellä automaatiolla hoidettavaksi 

(Kaarlejärvi, 2017).  

 

Ennen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa tulee arvioida, että täyttääkö automatisoitavaksi 

ajateltu toiminto edeltävät kriteerit. Mikäli lähdetään automatisoimaan toimintoa, joka vaatii 

päättelyä tai joka on altis jatkuvalle muutokselle, epäonnistumisen todennäköisyys 

kasvaa.  (Taulli, 2019, s. 98) Ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa on tärkeää märitellä oikein 

roolit sekä perustaa ohjelmistorobotiikkatiimi, joka hallitsee ohjelmistorobotiikka-alustaa. 

Ohjelmistorobotiikkatiimin avulla pystytään myös selvittämään mahdollisia ongelmatilanteita 

sekä tukemaan ja kouluttamaan käyttäjiä. Ohjelmistorobotiikkatiimi hoitaa robottien teknisen 

toteutuksen sekä hallinnoi kokonaisuutta, jotta ohjelmistorobotiikan kehittämisessä säilytettään 

koko organisaation tasolla selkeä ja yhtenäinen linja. (Taulli, 2019, s. 99) 

Ohjelmistorobotiikassa on myös tärkeää organisaation eri toimijoiden välinen yhteistyö. 

Ohjelmistorobotiikkatiimin lisäksi käyttöönottoon tulisi ottaa mukaan liiketoiminnan 

prosessiosaajat sekä IT-osasto. (Lacity & Willcocks, 2016, s. 46) 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa on tärkeää, että liiketoiminnan prosessiosaajat ovat 

avainasemassa automatisoitavien prosessien määrittelyssä ja ohjelmistorobotiikan 

käyttöönotossa. Työntekijät, jotka vastaavat käytännössä liiketoiminnan osista, joihin 

automaatioita suunnitellaan osaavat parhaiten tunnistaa sellaiset prosessit, jotka sopivat robotin 

hoidettavaksi. Lisäksi liiketoimintaosaajat pystyvät priorisoimaan automatisoitavat prosessit 

tärkeysjärjestykseen sekä tunnistaa, minkä prosessien automatisoinnilla saavutetaan parhaat 

hyödyt. IT-osaston mukaan ottaminen on tärkeää, sillä IT pystyy takaamaan ohjelmistorobotille 

vakaan ja tietoturvallisen toimintaympäristön. Lisäksi ohjelmistorobotiikkaan liittyy usein 

käyttöoikeuksia, joita hallinnoidaan IT:n kautta. (Lacity & Willcocks, 2016, s. 46) 

 

4.4 Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja ongelmat 

 

Ohjelmistorobotiikan suurimmaksi hyödyksi organisaatioissa nimetään usein parantunut 

sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Leslie Willcocks kertoo McKinseyn artikkelissa (2016), että 

tapaustutkimuksessa, jossa kohteena oli 16 eri ohjelmistorobotiikan käyttökohdetta, saatiin 
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tulos, jonka mukaan ensimmäisenä vuonna sijoitetun pääoman tuotto vaihteli tutkituissa 

tapauksissa 30 ja 200 prosentin välillä. Willcocks (2016) kuitenkin painottaa, että lyhyen 

tähtäimen taloudelliset tarkastelut eivät tuota kokonaiskuvaa. Erityisesti ohjelmistorobotiikan 

käyttöönoton alkuvaiheessa taloudellisia etuja voidaan saavuttaa esimerkiksi 

palkkakustannuksista aiheutuneista säästöistä. (Lhuer, 2016) 

 

Ohjelmistorobotiikalla on mahdollista saavuttaa samat edut kuin integraatiolla, mutta 

nopeammalla aikataululla. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan pitää integraation vaihtoehtona 

sellaisille tapauksille, joissa integraation tarkoitus olisi tietojen siirto tai käsittely. (Tamminen, 

2017). Koska ohjelmistorobotti toimii ainoastaan käyttöliittymän kautta, on sen käyttöönotto 

nopeampaa ja halvempaa kuin perinteisten automaatioratkaisujen rakentaminen. (Chappel, 

2016, s. 4) 

 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa myös kustannussäätöjä esimerkiksi työntekijäkuluissa, koska se 

vähentää rutiinitehtävien hoitamisen henkilöstötarvetta. Samalla kuitenkin prosessien 

tehokkuus nousee ja virheiden määrä vähenee, koska robotti ei kyllästy yksitoikkoisiin tehtäviin 

kuten ihminen. Virheiden vähenemisen seurauksena myös tiedon laatu ja luotettavuus paranee. 

Robotti voi työskennellä 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa kyllästymättä, sekä se suorittaa 

tehtävät paljon ihmistä nopeammin. Ohjelmistorobotin tekemiä prosesseja voidaan seurata 

tarkasti esimerkiksi volyymi- ja läpimenoaikatietojen avulla. (Nortio, 2018, s. 10-11; 

McEachern, 2018) 

 

Vaikka ohjelmistorobotiikka on tällä hetkellä pinnalla ja sen hyödyistä puhutaan paljon, niin 

on muistettava, että ohjelmistorobotiikkaan liittyy myös haasteita. Kun uutta teknologiaa tulee 

työpaikalle, se voi aiheuttaa vastarintaa työntekijöissä. Ohjelmistorobotiikan myötä on 

opeteltava uudenlaisia tehtäviä ja toisaalta ohjelmistorobottien tuleminen voi aiheuttaa pelkoa 

oman työpaikan menettämisestä. Ohjelmistorobotiikan käyttöönottovaiheessa haasteena on 

myös vastuiden oikeanlainen jakaminen.  

 

Yksi haaste ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa on oikeiden prosessien valinta (EY, 2016, s. 

6; Lacity & Willcocks, 2016, s. 45). Mikäli automatisoitavaksi valitaan liian monimutkainen 

prosessi, niin automatisoinnin kustannukset kasvavat ja kannattavuus heikkenee. (EY, 2016, s. 
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6) Kun automatisoitavat prosessit on saatu valittua, voivat seuraavat haasteet koskea prosessin 

vaiheiden tarkkaa määrittelyä. Prosessien määrittely on avain ohjelmistorobotiikkahankkeissa 

onnistumiseen. Prosessien tarkka määrittely voi olla odotettua vaikeampaa, koska kaikki 

mahdolliset vaiheet ja lopputulemat on käytävä läpi.  Mikäli prosessin määrittelyssä ei ole 

huomioitu kaikkia mahdollisia tilanteita, niin ongelmien todennäköisyys jatkossa kasvaa. 

(Lacity & Willcocks, 2016, s. 45 - 50; Tuominen, 2017) 

 

Ohjelmistorobotiikassa heikkoudeksi voidaan laskea herkkyys suhteessa ohjelmiin, joissa se 

toimii. Mikäli ohjelmat muuttuvat, voi ohjelmistorobotti mennä helposti rikki, sillä se on 

opetettu toimimaan tietyn prosessin mukaisesti. Virtuaalityöpöydät (Virtualized Apps), kuten 

Citrix, voivat olla hankalia ohjelmistorobotin kannalta, koska se ei näe virtuaalityöpöydästä 

kuin kuvan. Jotkut ohjelmistorobotiikkatoimittajat, kuten UiPath, ovat ratkaisseet ongelman 

hyödyntämällä konenäköä. (Taulli, 2019, s. 95) Kuvatunnistuksen epävarmuus voi 

kuitenkin aiheuttaa ohjelmistorobotille ongelmia, jos esimerkiksi virtuaalityöpöydän 

käyttöliittymän visuaalinen ilme muuttuu. (Tuominen, 2017, s. 36) 

 

4.5 Integraatiot 

 

Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan kahden järjestelmän tai ohjelmiston liittämistä yhteen 

siten, että tieto siirtyy niiden välillä. Integraatioiden toteutukseen voidaan käyttää monia eri 

tekniikoita ja alustoja. Integraatioiden kompleksisuuden taso voi vaihdella tiedon siirtämisestä 

kahden järjestelmän välillä suuriin kokonaisuuksiin, jossa useat järjestelmät keskustelevat 

keskenään. Integraatioiden lähtökohtana on tehostaa toimintaa vähentämällä tarvetta 

manuaaliselle työskentelylle sekä yhdenmukaistaa tietoa eri järjestelmien välillä. (Haglund, 

2018; Nykänen, 2015, s. 4-5) 

 

Integraatiolle on vaikea löytää vakiintunutta tai yksiselitteistä määritelmään sen erilaisista 

käyttötavoista, -tarkoituksista ja hyödyntämisen mahdollisuuksien laajuudesta johtuen. 

Tiedonhallintaan liittyviä integraatioita voidaan hahmottaa kuitenkin seuraavien 

ulottuvuuksien perusteella (Maier, 2005, s. 147): 
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• Kohde: Integraatiot voivat koskea dataa, funktiota, prosessin työnkulkua, menetelmää 

tai ohjelmaa. 

• Suunta: Vertikaalisessa integraatioissa integraatio tapahtuu organisaation sisällä esim. 

hallinnon ja tuotannon järjestelmien välillä, kun taas horisontaalinen integraatio 

kohdistuu koko arvoketjuun ja voi sisältää esimerkiksi raaka-aineen toimittajan ja 

tuottajan järjestelmien integraation. 

• Laajuus: Integraatio voi kohdistua kapealle alalle, kuten yksikköön tai tiettyyn 

prosessiin, integraatio voi läpäistä eri yksiköitä tai yhdistää prosesseja, integraatio voi 

olla koko organisaation laajuinen tai käsittää useita organisaatioita. 

• Automaation aste: Täysi automatisointi, jossa tehtävät hoituvat kokonaan integroitujen 

järjestelmien välillä tai puoliautomatisointi, jossa esimerkiksi prosessin 

käynnistymiseen tarvitaan aloite käyttäjältä.  

 

Organisaation tiedonhallinnan integraatioiden kohteena on usein data, prosessi tai työnkulku. 

Integraatiolla halutaan usein automatisoida esimerkiksi dokumenttien siirtyminen 

organisaation sisäisessä prosessissa. tällaiselle integraatiolle on tyypillistä, että automaatio ei 

ole korkeimmalla mahdollisella tasolla, vaan esimerkiksi automaatioita sisältävän prosessin 

käynnistäminen vaatii työntekijän aloitteen. (Maier, 2005, s. 148)  

 

4.6 Integraatiotyypit 

 

Sääksvuoren ja Immosen (2010, s. 59) mukaan integraatioiden toteutuksessa voidaan 

hyödyntää kolmea eri tapaa: 

 

• Siirtotiedostot 

• Tietokanta 

• Väliohjelmisto. 

 

Siirtotiedoston avulla toteutettavassa integraatioissa lähdejärjestelmässä oleva tieto viedään 

toiseen järjestelmään luomalla lähdejärjestelmän tiedot sisältävä siirtotiedosto. Siirtotiedosto 

voidaan luoda lähdejärjestelmässä manuaalisesti tai automaattisesti, minkä jälkeen se viedään 

sellaiseen sijaintiin, josta kohdejärjestelmä voi käydä lukemassa sen sisältämät tiedot. (Laari, 
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2013, s. 24; Sääksvuori & Immonen, 2010, s. 60) Kuvassa yhdeksän havainnollistetaan 

siirtotiedoston toimintaa. 

 

 

Kuva 9 Siirtotiedostointegraation periaate (Mukaillen M-Files, 2016, s.2) 

 

Kuvan yhdeksän esimerkissä on haluttu integroida tiedostojen liikkuminen kahden järjestelmän 

välillä. Lähdejärjestelmästä on tuotettu PDF ja siirtotiedostona käytettävä XML kansioon, josta 

kohdejärjestelmä käy lukemassa tiedostoja. Kohdejärjestelmään luetaan tiedosto, jonka sisältö 

kerrotaan kohdejärjestelmälle XML-siirtotiedoston avulla. Tiedoston sisältö osoitetaan 

kohdejärjestelmälle XML-tiedostosta XPath-lauseiden avulla (XML Path Lanquaqe). XPath 

osoittaa kohdejärjestelmälle XML-tiedoston rakenteesta ne solmut, joista haetaan olennainen 

tieto. 

 

Siirtotiedostointegraatio on muihin integraatiotapoihin verrattuna usein suhteellisen helppo 

toteuttaa ja siirtotiedoston rakenteeseen on helppo tehdä muutoksia myös myöhemmin. 
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Muutoksia tehtäessä on kuitenkin muistettava, että tehtävät muutokset tulee huomioida lähde- 

ja kohdejärjestelmissä. Siirtotiedostointegraatio toimii parhaiten kahden järjestelmän välisissä 

integraatioissa, koska siirtotiedostolla tehtävä tiedonsiirto järjestelmien välillä ei ole 

reaaliaikaista. Suurempien ohjelmistokokonaisuuksien integroimisessa siirtotiedostojen avulla 

haasteeksi voi osoittautua sisäänlukujen ajoitukset, etenkin jos siirretään suuria tiedostomääriä. 

Siirtotiedostot ovat nykyisin useimmiten XML-kielelle (Extensible Markup Language) 

koodattuja. (Laari, 2013, s. 24; Sääksvuori & Immonen, 2010, s. 60) Kuva kymmenen esittää 

XML:n rakennetta.  

 

 

Kuva 10 Esimerkki XML-tiedoston rakenteesta 

 

XML-tiedoston suuri etu on se, että sitä voidaan käyttää siirtotiedostona myös monimutkaisen 

tiedon siirrossa, koska jokainen tieto on oman tunnisteen (tag) sisällä kuvan kymmenen 

mukaisesti. Mitä monimutkaisempaa rakennetta halutaan viedä integraatioprosessin läpi, sitä 

monimutkaisemmaksi koko prosessi helposti tulee. Kuitenkin hyvin suunniteltuun XML-

rakenteeseen on mahdollista sisällyttää paljon enemmän ja helpommin saataville tietoa kuin 

esimerkiksi tavalliseen tekstitiedostoon, mikä mahdollistaa myös monimutkaisemman 

tiedonsiirtoprosessin. (Ferreira, 2013, s. 103)  
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Tietokantaintegraatioissa tieto sijaitsee tietokannassa, josta muut järjestelmät hakevat 

tarvitsemansa tiedon. Tietokantaintegraatiot ovat usein tehokkaita ja luotettavia. (Ferreira, 

2013, s. 107-108) Tietokantaintegraatio toimii hyvin usean eri järjestelmän integraatioissa, 

koska yhteinen tietokanta mahdollistaa tiedon siirtymisen reaaliaikaisesti eri järjestelmiin. 

Tietokantaintegraatiolle tyypillistä on se, että tiedon siirtoon ei tarvita lainkaan manuaalisia 

työvaiheita, vaan koko prosessi on automaattinen. Tietokantaintegraation haasteena on usein 

raskas ja kallis toteutus, etenkin vanhojen järjestelmien kohdalla. Mikäli tietokannan 

rakenteeseen joudutaan tekemään muutoksia, on samalla muutettava kaikkia tietokantaa 

käyttäviä ohjelmia. (Laari, 2013, s. 25) 

 

Väliohjelmistointegraatioissa väliohjelmisto (middleware) toimii tietynlaisena rajapintana, 

jonka kautta kaksi tai useampi ohjelmisto kommunikoi. Väliohjelmistointegraatioissa 

integroitavat ohjelmistot ovat liitetty komponenttiin, jonka kautta tieto vaihdetaan. Etuna tämän 

tyyppisissä integraatioissa on se, että useiden erilaisten järjestelmien yhteen liittäminen 

helpottuu sekä uusien ohjelmistojen integroiminen olemassa oleviin ohjelmistoihin on 

helpompaa väliohjelmiston avulla.   (Laari, 2013, s. 26) 

 

4.7 Prosessien automatisoinnin tulevaisuus 

 

Ohjelmistorobotiikka alkaa olla etenkin suuremmissa yrityksissä aktiivisesti käytössä oleva 

automaation väline, joka hoitaa rutiinitehtäviä. Kuitenkin tulevaisuudessa tekoäly ja siihen 

liittyvät teknologiat, kuten koneoppiminen, mahdollistavat tulevaisuudessa myös 

päättelykykyä vaativien tehtävien automaation. (Kaarlejärvi & Salminen, 2018, s. 52)  

 

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen tai ohjelmiston toimintaa ihmistä jäljitellen siten, että se pystyy 

tekemään esimerkiksi tulkintoja. Tekoälyyn yhdistetään usein myös koneen kykyyn oppia 

itsenäisesti (Seikku, 2018; CGI, 2019) Tekoäly voidaan jakaa heikkoon ja vahvaan tekoälyyn, 

tällä hetkellä kaikissa tekoälyä hyödyntävissä ohjelmissa on kyse heikosta tekoälystä. Heikko 

tekoäly tarkoittaa tekoälyä, joka pystyy ratkaisemaan yhtä tehtävää kerrallaan. Vahvalla 

tekoälyllä taas tarkoitetaan ihmisen kaltaista inhimillistä älykkyyden kokonaisuutta. (CGI, 

2019) 
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Koneoppinen on teknologia, joka mahdollistaa koneen oppisen ilman, että ihminen opettaa 

ennalta kaikki säännöt. Tämä teknologia on erityisen hyödyllinen automatisoitaessa sellaisia 

prosesseja, joissa riippuvuussuhteita ja sääntöjä on niin paljon, että niitä olisi mahdotonta 

opettaa koneelle. Koneoppiminen perustuu laajoihin datamassoihin, ennusteisiin, luokitteluun 

ja matemaattisiin malleihin. Kone voi opettaa itseään sitä mukaan, kun se käsittelee dataa ja 

samalla laajentaa käytettävissä olevaa datapohjaansa. Suuresta datamäärästä on mahdollista 

havaita trendejä ja sääntöjä, joiden avulla kone voi kehittyä paremmaksi. (Kaarlejärvi & 

Salminen, 2018, s. 52 - 60) 

 

Tulevaisuudessa tekoälyn hyödyntäminen mahdollistaa entistä monimutkaisempien prosessien 

automaation, mikä tulee myös nostamaan automaation astetta yrityksissä. Tekoälyn avulla 

voidaan jatkossa käsitellä nopeasti ja tehokkaasti suuria määriä dataa ja tehdä tämän pohjalta 

päätöksiä. (Wiik, 2019) Tekoälyn avulla ei ainoastaan automatisoida olemassa olevia 

prosesseja, vaan uudistetaan niitä. Koneälyä hyödyntävä älykäs automaatio pystyy 

analysoimaan suorittamaansa prosessia ja tämän perusteella muuttamaan sitä järkevämmäksi. 

(Lehtinen, 2019) Tekoälyä hyödynnetään jo nyt, mutta tekoälyn käyttöönottamiseen liittyy 

vielä paljon potentiaalia, sillä se voi mahdollistaa suuren loikan tuottavuudessa sekä tuottaa sen 

etujoukossa omaksuville yritykselle kilpailuetua. (Vasara, 2018) 
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5 KOHDEYRITYKSEN ESITTELY 

 

5.1 Kohdeyritys 

 

Kohdeyritys on osa pohjoismaista konsernia, joka tarjoaa taloushallinnon, palkanlaskennan ja 

HR:n palveluita sekä ohjelmistoja. Yritys perustettiin vuonna 2016, mutta sen taustalla 

kymmenien vuosien kokemus ja osaaminen. Kohdeyrityksellä on noin 3000 työntekijää, joista 

noin 700 työskentelee Suomessa. Pohjoismaissa kohdeyrityksellä on yli 80 toimipistettä, joista 

Suomessa sijaitsee 16. Kohdeyrityksen Suomen liikevaihto oli viimeisimmällä tilikaudella noin 

60 miljoonaa euroa.  

 

Suomen liiketoiminta on ollut kasvussa ja kasvua on tavoitteena jatkaa. Kasvulle pohjaa luovat 

korkea asiakastyytyväisyys, jatkuva kehittäminen sekä edistyneiden teknologiaratkaisujen 

hyödyntäminen toiminnassa. Kohdeyrityksen vahvuutena on monipuolinen 

asiantuntijapalveluiden tarjonta sekä ohjelmistorobotiikan ja tulevaisuudessa myös tekoälyn 

hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa ja asiakkaan liiketoiminnan tehostamisessa.  

 

5.2 Palkanlaskennan dokumenttienhallintaympäristö 

 

M-Files on käytössä kaikilla kohdeyrityksen Suomen liiketoiminta-alueilla ja koko M-Files-

kokonaisuus sisältää noin 17 aktiivisessa käytössä olevaa tietovarastoa. Tietovarastot sijaitsevat 

kohdeyrityksen omilla palvelimilla. Tietovarastot käsittävät neljä erillistä sovelluspalvelinta, 

jotka käyttävät yhteistä tietokantapalvelinta. Kohdeyrityksen palkanlaskentapalveluissa 

virallisena lakisääteisenä arkistona käytetään M-Filesia. Palkanlaskennan M-Files-ympäristö 

on esitetty kuvassa 11. 

 



37 

 

   

 

 

Kuva 11 Palkanlaskennan M-Files-ympäristö 

 

Palkanlaskennan varasto (Payroll-varasto) on kaikista tietovarastoista suurin sisältäen noin 

kolme miljoonaa dokumenttia. Varastossa on myös jonkin verran automaatiota. Asiakkaat 

päivittyvät M-Filesiin asiakkuudenhallintaohjelmasta (CRM) automaattisesti integraatiolla. 

Asiakkaan metatietoihin päivittyy integraation kautta myös asiakasnumero, jota käytetään 

varastoon automaattisesti tulevien dokumenttien ohjaamisessa oikeille asiakkaille. 

Asiakasnumeron perusteella ohjataan oikeille asiakkaille automaattisesti muodostuvia 

palkkojen maksupalautteita, sosiaalikustannusten erittelyjä sekä vakiopalkkojen täsmäytyksiä. 

Palkanlaskennan dokumenttivaraston käyttäjät tuodaan Active Directoryn avulla varastoon. 

 

Palkkojen maksupalautteet sisäänluetaan kuvan 11 mukaisesti automaattisesti 

maksuliikenneohjelmistosta. Sisäänluvussa hyödynnetään siirtotiedostona XML-tiedostoa, 

josta saadaan maksupalautteelle tarvittavat metatiedot. Osa palkanlaskentajärjestelmässä 

(Personec W) tuotettavista raporteista tallennetaan jo ennestään automatisoidusti M-Filesiin. 

Automaatio on toteutettu ohjelmistorobotiikan avulla. Ohjelmistorobotti tuottaa Personec 

W:stä sosiaalikustannusten erittelyjä sekä vakiopalkkojen täsmäytyksiä, jotka sisäänluetaan 

XML:n tiedoston kanssa. Muut palkanlaskennan dokumentit tallennetaan lähtötilanteessa M-

Filesiin manuaalisesti. 
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Sosiaalikustannusten erittelyjen tallennus käynnistetään, kun palkanlaskija syöttää robotille 

lähtötiedot käynnistysnettisivulla. Robotti generoi sosiaalikustannusten raportit PDF-

tiedostoina ja tallentaa ne yhdessä XML-tiedoston kanssa sisäänluettavaksi M-Filesiin. Tämän 

jälkeen robotti lähettää käyttäjälle sähköpostin, jossa ilmoitetaan onnistuneesta tai 

epäonnistuneesta sosiaalikustannusten erittely –raportin luomisesta ja tallentamisesta. (RPA-

asiantuntija, 2019) 

 

Toinen robotin hoitama tehtävä on vakiopalkkojen täsmäytys. Personec W:stä tallennetaan 

toistuvasti Excel, jolla vertaillaan edellisen kuun palkkoja nykyiseen kuukauteen 

palkkalajeittain. Täsmäytysprosessi käynnistyy, kun robotti saa käynnistysnettisivulta 

lähtötiedot. Tämän jälkeen robotti luo vakiopalkoista Excelin, jossa se laskee palkkojen 

erotukset ja korostaa poikkeukselliset rivit. Kun Excel on saatu valmiiksi, robotti tallentaa sen 

ja XML-tiedoston sisäänluettavaksi M-Filesiin ja lähettää käyttäjälle sähköpostin prosessin 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta. (RPA-asiantuntija, 2019) 
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6 TALLENNUSPROSESSIN AUTOMATISOINTI 

KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

6.1 Kehitystarpeen tunnistaminen ja kehityskohteen valinta 

 

Lähtötilanteessa palkanlaskijat muodostavat asiakkaiden palkanlaskennan raportteja Personec 

W -järjestelmässä, josta ne tallennetaan käsin M-Filesiin. Personec W:ssä on olemassa lisäosa, 

jonka avulla voidaan tuottaa muodostettavan PDF-tiedoston pariksi metadataa sisältävä XML-

tiedosto. Personec W:n lisäosaa ei kuitenkaan olla tähän asti hyödynnetty, sillä tiedostopareille 

ei ole ollut automaattista sisäänlukua M-Filesissa.  Kuvassa 12 esitetään tallennusprosessi 

Personec W:n ja M-Filesin välillä ennen kehitystoimenpiteitä. 

 

Kuva 12 Palkanlaskennan- ja dokumenttienhallintajärjestelmän välinen tallennusprosessi 

lähtötilanteessa 

 

Kun palkanlaskija saa raportin valmiiksi Personecista, hän määrittelee tallennusmuodoksi PDF-

tiedoston ja tallennuspaikaksi valitaan resurssienhallinnasta M-Files. Tämän jälkeen avautuu 

M-Filesin metatietokortti, johon palkanlaskija tallentaa manuaalisesti dokumentista tarvittavat 

metatiedot. Suurimmasta osasta dokumentteja annetaan ainakin asiakas, päivämäärä, 

maksuryhmä ja säilytysaika. Täydennettävät metatiedot määräytyvät dokumenttiluokan 

mukaan. Kun tarvittavat metatiedot ovat täytetty, niin dokumentti voidaan tallentaa ja palauttaa 

muokkauksesta ensimmäisen kerran, jolloin se arkistoituu M-Filesiin.  

 

Kehitystarpeena on automatisoida manuaalinen tallennus Personec W- ja M-Files -järjestelmien 

välillä. Kehityskohteen valintaan vaikuttaa automatisoitavan prosessin läpi kulkevien 

dokumenttien suuri määrä, eli noin 9 000 dokumenttia kuukaudessa. Lisäksi tiedetään, että 

Personec W -ohjelmistosta on mahdollista luoda pelkän PDF-tiedoston lisäksi XML-tiedosto, 
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josta saadaan dokumenttia kuvailevia metatietoja. Tallennusprosessin automatisointi nähtiin 

potentiaalisena kehityskohteena myös siksi, että tallennettavat dokumentit ovat aina 

samantyyppisiä ja ne voidaan ryhmitellä luokittain sen mukaan, mitä metatietoja dokumenteista 

on saatavilla. Dokumenttien manuaalinen tallennustyö sisältää paljon samojen vaiheiden 

toistamista, mikä voi olla palkanlaskijan kannalta puuduttavaa.  

 

6.2 Toteutusprosessi 

 

Prosessin automatisoinnin suunnittelu aloitetaan automatisointiin käytettävän tavan valinnalla. 

M-Filesiin on mahdollista sisäänlukea tiedostoja, mikäli saatavilla on sisäänluettavan tiedoston 

lisäksi tämän ominaisuuksia kuvaileva XML-tiedosto, josta määritellään dokumentin 

metatiedot, joiden avulla dokumentti myöhemmin luokitellaan tarkemmin työnkulussa. 

Tiedostojen tallennuksen automatisoinnin todettiin olevan yksinkertaisinta ja järkevintä 

toteuttaa käyttämällä saatavilla olevaa XML-tiedostoa siirtotiedostona.  

 

Personecista XML:n kanssa tallennettavat dokumentit voidaan luokitella kahteenkymmeneen 

neljään eri typpiin, jotka kääntyvät M-Filesissa dokumenttiluokiksi. Jokaisen dokumenttityypin 

kohdalla on määriteltävä, mitä metatietoja siitä tulee tallentaa M-Filesin metatietokortille. 

Lisäksi on huomioitava, mitä metatietoja dokumentista on saatavilla XML-tiedostossa. Mikäli 

kaikki tarvittavat metatiedot ovat saatavilla XML-tiedostosta, on kyseisen dokumentin 

tallennusprosessin automatisointi M-Filesin osalta mahdollista helposti. Uuden 

tallennusprosessin rakentamisen vaiheet on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13 Vaiheet uuden tallennusprosessin rakentamisessa 
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Kehitysehdotuksen muodostaminen tallennuksen automatisoinnista aloitettiin tarkastelemalla 

Personec W:n ja M-Filesin välillä tallennettavia dokumentteja Excelissä. 

Automatisointiprojektin ensimmäisessä vaiheessa palkanlaskennan asiantuntijat kokosivat 

Excel-taulukon, jossa määriteltiin, mitä metatietoja mistäkin dokumenttiluokasta tulee 

tallentaa. Kaikkien dokumenttiluokkien osalta tarkasteltiin, ovatko kaikki tarvittavat metatiedot 

saatavilla XML-tiedostosta. Lähes kaikista dokumenttityypeistä oli mahdollista saada 

sisäänluvussa tarvittavat metatiedot XML-tiedostosta. Ainoastaan muutamien dokumenttien 

kohdalla tarkkaa päivämääräominaisuutta ei ollut saatavilla. Näistä dokumenttityypeistä oli 

kuitenkin saatavilla vuosi ja kuukausi. Vaikka XML-tiedostosta puuttuisi joku tieto, niin se on 

mahdollista asettaa dokumentille sisäänluvun jälkeen M-Filesin työnkulussa koodillisesti tai 

muita työnkulun ominaisuuksia hyödyntäen. 

 

Kun oli tutkittu dokumenttityyppejä, joita tallennetaan Personec W:n ja M-Filesin välillä, niin 

todettiin, että kahdenkymmenen dokumenttityypin tallennusprosessia lähdetään 

automatisoimaan.  Valitut dokumentit muodostavat suurimman volyymin manuaalisesti 

tallennetavista dokumenteista sekä niistä oli tarpeeksi tarvittavia metatietoja saatavilla. Neljä 

dokumenttiluokkaa päätettiin jättää tallennusprosessin automatisoinnista ulkopuolelle, koska 

nämä dokumenttiluokat todettiin vanhentuneiksi ja näin ollen niihin ei enää tulisi tallentaa 

dokumentteja. 

 

Kehitysprojektin seuraava vaihe oli kuvan 13 mukaisesti teknisen toteutuksen rakentaminen M-

Filesissa. Tekniseen toteutukseen kuului sisäänluvun rakentaminen PDF ja XML -pareille sekä 

tallennettavien dokumenttien työnkulun määrittely. Teknisen toteutuksen rakentamisessa 

hyödynnettiin Personec W:stä ajettuja testidokumentteja, joiden avulla pystyttiin testaamaan 

vaiheittain toteutuksen toimivuutta. Teknisestä toteutuksesta kerrotaan enemmän luvussa 6.3.   

 

Seuraavana vaiheena toteutuksessa oli teknisen toteutuksen testaaminen. Testaus tehtiin ensin 

testiasiakkaan dokumenteilla. Palkanlaskennan asiantuntija tarkasti M-Filesissa, että 

testiasiakkaalle automaattisesti tallennetut dokumentit ja niiden metatiedot olivat oikein. 

Tämän jälkeen automaattiseen tallennusprosessin testaukseen otettiin mukaan yhden oikean 

asiakkaan dokumentit. Kun dokumentteja tallennettiin oikealle asiakkaalle, niin palkanlaskijat 



42 

 

   

 

havaitsivat, että joitakin päivämääräominaisuuksia tulisi vielä korjata ennen laajempaa 

käyttöönottoa.  

 

Rakennettuun prosessiin tehtävät korjaukset olivat suhteellisen pieniä. Esimeriksi aluksi aina 

kuukauden viidennelletoista päivälle tallennettujen dokumenttien käsittely muutettiin kuun 

viimeiselle päivälle. Testausta ja korjausta jatkettiin, kunnes oltiin tyytyväisiä automaattisesti 

muodostuviin metatietoihin. Tämän jälkeen automaattista tallennusta pilotoitiin ottamalla se 

käyttöön yhdelle palkanlaskentatiimille, joka laskee noin kuudenkymmenen asiakkaan 

palkkoja. Pilotilla haluttiin vielä testata automaattisen tallennusprosessin toimivuutta, kun 

tallennettavien dokumenttien määrä kasvaa. Lopulta automaattinen tallennus otettiin käyttöön 

vaiheittain kokonaisuudessaan. 

 

6.3 Automatisoinnin teknisen prosessin toteutus 

 

Kun oli selvillä, mitä dokumentteja aletaan tallentaa automaattisesti, niin seuraavana vaiheena 

oli uuden tallennusprosessin tekninen toteutus. Käytännössä prosessin automatisointiin 

vaadittiin dokumenttien käsittelyn rakentaminen M-Filesissa. Automaattisen tallennuksen 

toimintaperiaate esitetään kuvassa 14. Automatisointi päätettiin toteuttaa hyödyntäen 

tiedostojen sisäänlukua ulkoisesta lähteestä, minkä avulla tiedostoon liitetään metatietoja 

XML-tiedostosta. Sisäänluvun jälkeen tiedostolle määriteltiin jatkokäsittely M-Filesin 

työnkulkuja hyödyntäen. Työnkulussa dokumentille määritellään sisäänluvussa saatujen 

raakametatietojen perusteella päivämääräominaisuus, dokumenttiluokka ja muut 

dokumenttiluokan perusteella määräytyvät varsinaiset metatiedot. Esimerkiksi 

palkkakirjanpitoluokalle voidaan määritellä automaattisesti palkkakirjanpidon tyypiksi 

kirjanpitotosite. 
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Kuva 14 Automaattisen tallennuksen tekninen prosessi 

 

M-Filesiin tallennettavat dokumentit tallentuvat kuvan 14 mukaisesti Personec W:stä 

verkkolevylle. Tässä vaiheessa Personec W:n lisäosa generoi tallennettavan tiedoston pariksi 

XML-tiedoston. M-Filesiin rakennettu sisäänluku käy hakemassa XML- ja PDF-tiedostot 

verkkolevyltä viiden minuutin välein. Sisäänluvussa dokumentille luetaan metatiedot kuvan 14 

mukaisesti XML-tiedostosta osoittamalla XPath-lauseilla halutut solmut. Personec W:stä 

tallennettavat dokumentit ovat sisäänluvun jälkeen M-Filesissa luokittelemattomina 

dokumentteina. Nämä dokumentit ohjautuvat sisäänluvusta työnkulkuun, jossa niitä 

jatkokäsitellään helposti löydettävään ja luokitellumpaan muotoon.   

 

Työnkulussa luokittelemattomat dokumentit ohjautuvat luokiteltaviksi. Luokitteluun 

rakennettiin VBScript-koodi, jonka avulla dokumentille asetetaan varsinaiset metatiedot 

hyödyntäen sisäänluvussa määriteltyjä Personec W:stä saatuja metatietoja. Työnkulussa kaikki 

Personec W:n tuottamasta XML:stä saadut metatiedot käännetään vastaamaan M-Filesin 

määrittelyn mukaisia metatietoja. Esimerkiksi dokumentin luokka saadaan XML-tiedostosta 

numerona, kun taas M-Filesissa luokka ilmoitetaan ymmärrettävänä tekstinä. Lisäksi 

esimerkiksi päivämäärä saadaan sisäänluvussa kolmena erillisenä metatietona, joita ovat päivä, 

kuukausi ja vuosi. Työnkulku yhdistää nämä yhdeksi päivämääräominaisuudeksi ja asettaa 
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saadun ominaisuuden lopullisella metatietokortilla esimerkiksi kirjanpitopäivämäärä-kohtaan. 

Työnkulku siis ikään kuin kääntää Personec W:n tuottamat ominaisuusarvot M-Filesin kielelle. 

 

6.4 Uuden tallennusprosessin käyttöönotto ja vaikutukset 

 

Uusi tallennusprosessi otettiin käyttöön hallitusti ja vaiheittain. Kun automaattisen tallennuksen 

tekninen prosessi oli valmiina, niin automaattinen tallennus otettiin testikäyttöön ensin yhdellä 

asiakkaalla. Tarkoituksena oli vielä varmistua rakennetun automatisoinnin toimivuudesta ennen 

laajempaa käyttöönottoa. Kun automaattista prosessia oli testattu ensin yhdellä asiakkaalla 

muutama viikko, niin käyttöönottoa laajennettiin koskemaan yhtä palkanlaskentatiimiä. Tämän 

myötä automaattiseen tallennusprosessiin tuli mukaan noin kuudenkymmenen asiakkaan 

palkanlaskennan dokumentit. Ennen varsinaista käyttöönottoa automatisoitu käyttöönotto 

laajennettiin koskemaan vielä toista palkanlaskentatiimiä, minkä myötä prosessiin tuli noin 

seitsemänkymmentä asiakasta lisää.  

 

Käyttöönotto tehtiin hallitusti, koska Personecista M-Filesiin tallennettavia dokumentteja on 

paljon. Mikäli rakennetussa käsittelyssä olisi ollut virheitä, niin niiden korjaaminen olisi ollut 

haasteellista, jos prosessin läpi olisi samaan aikaan tullut lähes jatkuvalla virralla dokumentteja. 

Lisäksi virheet tuottavat sovelluspalvelimen tapahtumalokeihin virheitä, jotka kuormittavat 

myös IT-osastoa. Ennen varsinaista käyttöönottoa palkanlaskijoita tiedotettiin uudesta 

tallennustavasta. Tiedottaminen oli erittäin tärkeässä roolissa käyttöönoton onnistumisen 

kannalta, koska uudessa prosessissa on olennaista tietää, mitä dokumentteja tallennetaan 

automaattisesti M-Filesiin. Uusi tallennusprosessi on kuvan 15 mukainen. 
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Kuva 15 Uusi tallennusprosessi 

 

Uudessa tallennusprosessissa säästetään kokonaan M-Filesiin tallentamiseen liittyvät 

työvaiheet. Uudessa prosessissa palkanlaskija muodostaa Personec W:ssä tarvittavat raportit 

samaan tapaan kuin ennen automatisointiakin. Uudessa prosessissa raportin tallennuspaikaksi 

ei määritellä M-Filesia kuten aiemmin, vaan raportit tallentuvat verkkolevylle. Tämän jälkeen 

M-Filesiin tallennus tapahtuu täysin automatisoidusti. Uudessa prosessissa palkanlaskija 

välttyy kokonaan dokumentin manuaaliselta tallentamisesta M-Filesiin, eikä hänen tarvitse 

määritellä dokumentille metatietoja, mikä oli alkuperäisen prosessin puuduttavin, virhealttein 

ja aikaa vievin toiminto. Tallennusprosessin automatisoinnin tuottamia aikasäästöjä kuvataan 

taulukossa kolme.  

 

Taulukko 3 Tallennusprosessin automatisoinnilla saavutettavat laskennalliset aikasäästöt eri 

tallennusmäärillä 

Tallennusmäärä / kk (kpl) 10 12 15 

Aikasäästö / tallennus (s) 25 25 25 

Asiakaslukumäärä (kpl) 760 760 760 

Kuukauden aikasäästö (h) 53 63 79 

 

Tallennusprosessin automatisoinnin tavoitteena oli vapauttaa palkanlaskijoiden aikaa 

tuottavampiin tehtäviin sekä samalla vähentää manuaalista työtä. Palkanlaskennan asiantuntijat 

1 ja 2 (2019) arvioivat, että yksittäiselle asiakkaalle tallennetaan keskimäärin kuukaudessa noin 

12 dokumenttia Personec W:stä M-Filesiin. Personec W:tä käytetään noin 760 asiakkaan 

palkanlaskennassa, jolloin dokumentteja tallennetaan keskimäärin noin 8 000 - 9 000 kappaletta 
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kuukaudessa. (Palkanlaskennan asiantuntija 1, 2019) Kuukausittain tallennettavien 

dokumenttien määrä riippuu maksuryhmien ja maksatusten määrästä, joten säästöt ajassa ja 

manuaalisten tallennusten määrässä on laskettu keskiarvoa käyttäen.  

 

Taulukossa kolme on esitetty kuukausittaisia aikasäästöjä eri tallennusmäärillä, sillä 

esimerkiksi loppuvuodesta tallennusmäärät voivat kasvaa, kun taas hiljaisempina kuukausina 

tallennusmäärä putoaa alemmaksi. Suurempi tallennusmäärä vuoden loppupuolella johtuu siitä, 

että joitakin dokumentteja tuotetaan asiakkaille ainoastaan kerran vuodessa ja näiden 

dokumenttien tuottaminen painottuu loppuvuoteen (Palkanlaskennan asiantuntijat 1 & 2, 2019). 

Palkanlaskennan asiantuntija 1 (2019) arvioi, että yhden dokumentin tallennukseen M-Filesiin 

käytetään noin 25 sekuntia. Näin ollen automatisoinnin tuottama aikasäästö on laskennallisesti 

keskimäärin 63 tuntia kuukaudessa ja 756 tuntia vuodessa. 
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7 DOKUMENTTIEN ARKISTOINTISUUNNITELMAN 

MUODOSTAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

7.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen ja nykytilanteen kuvaus 

 

Lähtötilanteessa palkanlaskennan dokumenttivarasto on kasvanut dokumenttimäärällä 

mitattuna tarpeettoman suureksi. Palkanlaskennan dokumentteja on tallennettu M-Filesiin 

vuodesta 2014 lähtien ja M-Filesin käyttöönoton jälkeen on keskitytty lähinnä 

dokumenttivaraston ylläpitoon. Lähtötilanteessa palkanlaskennan M-Files-varastossa on noin 

kolme miljoonaa dokumenttia.  

 

Dokumenttien suuri määrä heikentää koko palkanlaskennan varaston käytettävyyttä. Varastossa 

esiintyy ajoittain hitausongelmia, joiden osasyyksi epäillään erittäin suurta dokumenttimäärää. 

Jotkin varaston huolto- ja päivitystoimenpiteet kärsivät myös suuresta dokumenttien määrästä. 

Jos esimerkiksi dokumenttivaraston hakutuloksissa havaitaan puutteita tai hakuindeksien 

epäillään muuten korruptoituneen, kestää indeksien uudelleen laskeminen jopa useita päiviä.  

 

Palkanlaskennan varastossa suurimpien asiakkaiden ominaisuuksien päivittäminen on 

hankaloitunut varaston kasvamisen myötä. Jos asiakaan metatietokortille päivitetään 

palkanlaskija tai tilintarkastaja, joutuu M-Files käymään läpi kaikkien kyseiselle asiakkaalle 

tallennettujen dokumenttien suojausasetukset. Suojausasetusten päivitys on raskas toimenpide, 

joten se on usein tehtävä ilta-aikaan, jolloin varastossa on vähemmän käyttäjiä ja muuta 

kuormitusta. Palkanlaskijan lisääminen asiakkaan metatietokortille on tärkeää, sillä lisäys 

tuottaa palkanlaskijan sähköpostiin viestin aina, kun palkoille saapuu M-Filesiin 

maksupalautteita. Viestit helpottavat palkanlaskijan työtä. Tilintarkastajaominaisuuden 

päivittäminen taas on kriittistä, koska tilintarkastaja saa tätä kautta oikeudet nähdä asiakkaalle 

tallennetut lakisääteiset dokumentit. Hidastunut asiakkaan metatietojen päivittäminen aiheuttaa 

turhia odotusaikoja ja ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa tilintarkastajan oikeudet tulisi 

saada voimaan nopeasti. 
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7.2 Arkistointisuunnitelma 

 

Tavoitteena palkanlaskennan varastossa oli kokonaisuuden hallinnan parantaminen tuottamalla 

konstruktio arkistointisuunnitelman muodostamisesta. Arkistointisuunnitelman 

muodostaminen tarkoittaa dokumenttien säilytysaikoihin, -paikkoihin ja poistoon liittyvien 

käytäntöjen määrittelyä. Dokumenttien arkistointiprosessin kehittämiseen osallistuivat 

palkanlaskennan asiantuntijat. Kuvassa 16 esitetään työn tuloksena muodostettu konstruktio 

palkanlaskennan arkistointisuunnitelmasta. 

 

 

Kuva 16 Aktiivivarasto, arkistovarasto ja poisto 

 

Arkistointisuunnitelmassa kuluvan ja edellisen vuoden dokumentit säilytetään normaalissa 

palkanlaskennan Payroll-varastossa kuvan 16 mukaisesti. Tämä on arkistointisuunnitelmassa 

niin sanottu aktiivinen vaihe, jonka aikana dokumenttia yleensä tarvitaan. Kahta vuotta 

vanhemmat dokumentit siirretään arkistovarastoon (Payroll Archive), jossa niitä säilytetään 

lakisääteisen säilytysajan täyttymiseen saakka. Tämän jälkeen dokumentit poistetaan. 

Säilytysaikaa on helppo seurata, sillä se on merkitty dokumentin metatietoihin. M-Filesin 

ominaisuudet mahdollistavat dokumenttien hakemisen ja poiston massana esimerkiksi 

päivämääräominaisuuden ja dokumenttiluokan suhteen.  Mikäli asiakas lopettaa, niin tämän 

dokumentit toimitetaan asiakkaalle, minkä jälkeen ne poistetaan dokumenttivarastosta.  
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7.3 Arkistointisuunnitelman tekninen toteutus 

 

Palkanlaskennan arkistointikäytännön muodostamiseen liittyi arkistovaraston rakentaminen ja 

määrittely. Arkistovarasto pystyttiin rakentamaan helposti M-Filesissa kopioimalla olemassa 

olevan palkanlaskennan varaston rakenne arkistovaraston pohjaksi. Varastokopion hyötynä 

verrattuna kokonaan uuden varaston rakentamiseen on nopeus, sekä se, että esimerkiksi 

metatietorakenne vastaa kopiosta tehtävässä arkistovarastossa täysin alkuperäisen 

palkanlaskennan varaston rakenneta. Tämän ansiosta dokumenttien siirtäminen arkistoon ei ole 

ongelmallista varaston rakenteiden suhteen.  

 

Arkistovarastoon tuotiin käyttäjiksi palkanlaskennan varaston käyttäjät, koska halutiin, että 

palkanlaskijoilla on pääsy tarvittaessa myös vanhempiin materiaaleihin. Vaikka arkistovaraston 

dokumenttimäärä on suuri, niin varasto ei kuormitu samalla tavalla käyttäjien tekemistä 

toimenpiteistä kuin esimerkiksi alkuperäinen palkanlaskennan varasto, sillä käyttäjillä ei ole 

tarvetta etsiä ja muokata vanhempia dokumentteja aktiivisesti. 

 

Dokumentit viedään arkistoon suunnitelman käyttöönoton jälkeen vuosittain joulukuussa. 

Arkistointi tehdään hyödyntämällä M-Filesin arkistointi- ja replikointityökalua, jonka avulla 

voidaan suodattaa merkitsevän päivämäärän perusteella arkistoon vietävät dokumentit 

arkistopaketiksi. Arkistointiprosessin tekninen toteutus on esitetty kuvassa 17. Kuvassa nuoli 

merkitsee tiedostojen liikkumista ja numero arkistoinnin vaihetta. 
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Kuva 17 Palkanlaskennan tiedostojen vieminen arkistoon 

 

Sisällön arkistointi- ja replikointityökalu koostaa suodattimeen sopivista dokumenteista 

tiedostopaketin, joka viedään M-Filesista määriteltyyn sijaintiin verkkolevylle (Kuvan 

ensimmäinen vaihe). Sisällön arkistoinnissa on mahdollista määritellä tiedostojen poisto 

arkistointipaketin koostamisen yhteydessä, mutta poistamista ei varmuudenvuoksi tehdä vielä 

tässä vaiheessa. Kun tiedostopaketti on muodostunut verkkolevylle, se tuodaan 

arkistovarastoon (Payroll Archive) yksittäisenä tuontina. Tämän jälkeen varmistetaan 

arkistovarastossa, että sisällön arkistointi on onnistunut. Mikäli todetaan, että halutun aikavälin 

dokumentit ovat siirtyneet arkistoon, niin ne voidaan määritellä poistettavaksi lähdevarastossa. 

Dokumenttien poistaminen tehdään kuvan vaiheen kaksi mukaisesti koostamalla arkistoon 

viety tiedostopaketti uudelleen, mutta nyt määritellään tiedostot poistettavaksi viennin 

yhteydessä. Lopuksi koostettu tiedostopaketti käydään vielä poistamassa verkkolevyltä.   
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7.4 Arkistointisuunnitelman toteuttamisen vaikutukset  

 

Arkistointisuunnitelman käyttöönotolla voidaan parantaa huomattavasti kohdeyrityksen 

dokumenttien elinkaarenhallintaa. Lisäksi lopettavan asiakkaan tiedostojen toimittamisen 

käytännöt selkenevät, koska uudessa toimintamallissa lopettavan tiedostot tullaan toimittamaan 

aina asiakkaalle, jonka jälkeen ne poistetaan. Dokumenttien elinkaarenhallinnalla parannetaan 

tiedonhallinnan kokonaisuutta.  

 

Arkistovaraston myötä saavutettava dokumenttimäärän pienentyminen varsinaisessa 

palkanlaskennan varastossa helpottaa tiedon löydettävyyttä, koska tarvittavaa dokumenttia 

etsitään enää kuluvan ja edellisen vuoden dokumenttien joukosta, kun ennen arkistointia 

dokumenttia jouduttiin etsimään usean vuoden dokumenteista. Dokumenttien arkistointi 

nopeuttaa tiedon etsimisen lisäksi myös palkanlaskennan varastoon tehtäviä 

huoltotoimenpiteitä sekä oikeuksien päivityksiä, sillä päivityksen yhteydessä läpikäytävä 

tiedostomäärä on paljon pienempi kuin ennen arkistointisuunnitelman käyttöönottoa.  
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8 TULOKSET 

 

8.1 Työn avaintulokset 

 

Tässä osassa esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin työssä tutkitun kirjallisuuden ja 

empiriaosan perusteella. 

 

1. Kuinka dokumenttienhallintajärjestelmän ominaisuuksilla tai kehittämisellä voidaan 

parantaa organisaation tiedonhallintaa? 

 

Kirjallisuudessa korostetaan, että dokumenttienhallintajärjestelmät ovat avainasemassa 

organisaation tiedonhallinnassa, sillä ne mahdollistavat tiedon löytämisen keskitetystä paikasta 

yksittäisten järjestelmien sijaan. Dokumenttienhallintajärjestelmä kuitenkaan itsessään ei 

paranna tiedonhallintaa vaan sen sisältämien ominaisuuksien hyödyntäminen ja käyttöönotto 

mahdollistavat tiedonhallinannan parantumisen ja dokumenttien helpon löydettävyyden silloin 

kun niitä tarvitaan. Kirjallisuudessa dokumenttienhallintajärjestelmien seuraavia 

ominaisuuksia ja toimintoja nostettiin keskeiseksi osaksi tiedonhallintaa: 

 

1. Metatietojen hyödyntäminen 

2. Työnkulut 

3. Dokumenttien elinkaarenhallinta dokumenttienhallintajärjestelmässä 

 

Empiriaosassa konkreettisia dokumenttienhallintajärjestelmän kehittämiseen liittyviä, 

konstruktiona muodostettuja, avaintuloksia oli kaksi: automaattisen käsittelyn rakentaminen 

palkanlaskentaohjelmasta tuotettaville dokumenteille sekä arkistoinsuunnitelman tuottaminen 

palkanlaskennan dokumenttivarastoon.  

 

Arkistointisuunnitelman muodostamiseksi palkanlaskennan alkuperäistä dokumenttivarastoa 

kehitettiin rakentamalla rinnakkainen arkistovarasto tekemällä rakennekopio alkuperäisestä 

varastosta. Arkistointisuunnitelma muodostettiin yhdessä palkanlaskennan asiantuntijoiden 

kanssa. Tehdyssä arkistointisuunnitelmassa olennaista on se, että kaikki paitsi kuluvan ja 
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edellisen vuoden dokumentit viedään arkistoon, josta ne lopulta poistetaan lakisääteisten 

säilytysaikojen umpeuduttua. 

 

Arkistointisuunnitelman käyttöönoton tärkein vaikutus tiedonhallintaan on palkanlaskennan 

dokumenttivaraston käytettävyyden parantuminen. Käytettävyys on parantunut niin 

loppukäyttäjän kuin varaston ylläpitäjän näkökulmastakin. Tiedonhallinnan kannalta 

dokumenttivaraston käytettävyyden parantuminen tarkoittaa dokumenttien aiempaa 

helpompaa löydettävyyttä, sillä määrä, josta dokumenttia etsintään on pienentynyt 

huomattavasti. Pienempi dokumenttimäärä mahdollistaa myös nopeammat huoltotoimenpiteet, 

mikä näkyy edelleen loppukäyttäjälle lyhyempinä käyttökatkoina ja parantaa näin 

tiedonhallintaa ja saatavuutta.  

 

Dokumenttien paremman löydettävyyden lisäksi toinen arkistointisuunnitelman vaikutus 

tiedonhallintaan on dokumenttien elinkaarenhallinnan huomattava kehittyminen. 

Elinkaarenhallinnalla voidaan vaikuttaa myös säilytettävän tiedon määrän hallitsemiseen, sillä 

tieto, jota ei tarvitse säilyttää tullaan jatkossa poistamaan aiempaa tehokkaammin. Aiemmin ei 

ollut määritelty dokumenteille eri elinkaaren vaiheita, joita ovat aktiivinen käyttö, arkistointi 

ja poisto. 

 

Toinen empiriassa tuotettu tulos, eli tallennusprosessin automatisointi edistää tiedonhallinnan 

osalta tietojen siirtymistä palkanlaskentajärjestelmästä dokumenttienhallintajärjestelmään 

ilman manuaalisia työvaiheita, mikä tekee tiedonhallinnasta helpompaa ja vähemmän aikaa 

vievää. Lisäksi automatisointi edistää tiedonhallinnan ja tietojohtamisen tavoitetta toimia 

ydintoimintoja tukevana toimintona, koska automaattinen tallennus säästää palkanlaskijan 

aikaa tuottavampiin toimintoihin.  

 

2. Mitä asioita tulee huomioida suunniteltaessa manuaalisen prosessin automatisointia? 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin automaatioita ohjelmistorobotiikan ja integraatioiden 

menetelmin keskittyen erityisesti tiedon siirron automaatioon. Molemmissa menetelmissä 

automatisoinnin edellytykseksi nostettiin suuri tiedonsiirtomäärä järjestelmien välillä. Lisäksi 

kirjallisuuden mukaan automatisoitavan prosessin tulisi olla usein toistuva.  
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Ensimmäinen huomioon otettava asia on järjestelmien ominaisuudet. Perinteisen integraation 

toteuttamiseen vaaditaan ohjelmointirajapinnat järjestelmissä, joiden välille integraatio 

tehdään. Jos rajapintoja ei ole tai ne ovat vanhanaikaisia, ei myöskään perinteinen integraatio 

onnistu. Tällöin voidaan miettiä ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä tai tiedon siirtämistä 

järjestelmien välillä hyödyntäen siirtotiedostointegraatioita. Kuitenkin myös 

siirtotiedostointegraatio vaatii usein muutoksia järjestelmien tietokanta- ja logiikkatasolla, 

lisäksi tässä menetelmässä on huomioitava siirtotiedoston saatavuus. Mikäli järjestelmien 

muuttaminen on poissuljettu vaihtoehto, niin prosessin automatisointiin kannattaa käyttää 

ohjelmistorobotiikkaa, sillä se toimii ainoastaan käyttöliittymien kautta. 

 

Automatisoinnissa kannattaa huomioida käytettävissä oleva aika ja resurssit. Integraatiot ovat 

tyypillisesti suhteellisen pitkiä ja kalliita projekteja kun taas ohjelmistorobotiikka mielletään 

kirjallisuudessa nopeammaksi ja kevyemmäksi toteutukseksi, joka maksaa itsensä nopeasti 

takaisin. Integraatioiden toteuttamiseen tarvitaan syvällistä IT-osaamista, kun taas 

ohjelmistorobotiikan käyttöönotto perustuu enemmän prosessin ymmärtämiseen. 

Ohjelmistorobotiikassa ei välttämättä tarvita koodausosaamista.  

 

Sekä integraation että ohjelmistorobotiikan menetelmin automatisoitavan prosessin 

edellytyksenä on suuri volyymi ja prosessin toistuvuus. Kuitenkin kirjallisuuden perusteella 

voidaan sanoa, että integraatiot sopivat parhaiten erittäin suuren volyymin usein toistuviin 

tiedonsiirtoihin johtuen niiden suhteellisen raskaasta toteutustavasta. Ohjelmistorobotiikalla 

taas voi olla kannattavaa tehdä hieman pienempiäkin projekteja esimerkiksi tapauksissa, joissa 

tietojen manuaalinen siirtäminen veisi ihmiseltä kauan aikaa tai olisi liian puuduttaa. 

Ohjelmistorobotiikalla olisi kannattavaa esimerkiksi automatisoida kertaluonteinen viiden 

tuhannen asiakkaan tietojen tallennus Excelistä järjestelmään ja integraatiolla olisi kannattavaa 

toteuttaa viidentuhannen asiakkaan päivittäinen tietojen siirtyminen kahden järjestelmän 

välillä.  

 

Työn empiriaosassa käsitelty tallennusprosessi valittiin automatisoitavaksi, sillä 

lähtötilanteessa prosessi sisälsi paljon puuduttavaa ja toistuvaa manuaalista työtä. Lisäksi 

manuaalisesti tallennettavien dokumenttien määrä oli suuri, eli noin 9000 kappaletta 
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kuukaudessa. Automatisoitavan prosessin valintaan vaikutti myös järjestelmien ominaisuudet 

ja niiden hyödynnettävyys automaattisen tallennuksen rakentamisessa.  

 

Automatisoinnin toteutuksessa lähdettiin liikkeelle automatisointitavan valinnalla. 

Tallennuksen automatisointi hyödyntäen siirtotiedostoa (XML) oli luonnollinen valinta, koska 

siirtotiedosto oli helposti saatavilla sekä kohdejärjestelmää pystyttiin muokkaamaan niin, että 

palkanlaskentajärjestelmässä luodun siirtotiedoston sisältämän data pystyttiin kääntämään 

dokumenttienhallintajärjestelmässä käytettävään muotoon. Automatisoitu prosessi olisi ollut 

luonteeltaan myös ohjelmistorobotiikalla toteutettavaksi sopiva. Pidemmällä aikavälillä 

siirtotiedoston käyttäminen oli järkevämpi ratkaisu, sillä molempia järjestelmiä päivitetään 

säännöllisesti. Päivityksen yhteydessä ainakin dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöliittymä 

muuttuu, mikä taas olisi ohjelmistorobotin toiminnalle ongelmallista.  

 

3. Mitä hyötyjä prosessien automatisoinnilla voidaan saavuttaa? 

 

Kirjallisuudesta voidaan nostaa esiin neljä selkeää hyötyä, jotka saavutetaan prosessien 

automatisoinnilla. 

 

1. Työajan vapautuminen rutiinitehtävistä: Automatisointi vapauttaa työntekijöiden aikaa 

rutiiniprosesseista tuottavampiin ja esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä vaativiin 

tehtäviin. Tämä taas yleisesti ottaen parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja työtehtävien 

mielekkyyttä.  

 

2. Luotettavuuden ja laadun parantuminen: Automatisoimalla prosesseja voidaan parantaa 

luotettavuutta ja laatua. Kun ihminen tekee rutiinitehtäviä, niin hän väsyy toistoon, 

jolloin myös virheriski kasvaa. Lisäksi eri ihmiset voivat tehdä saman tehtävän tai 

kirjauksen hieman eri tavoin, mutta automatisoitu tehtävä tehdään aina samalla tavalla, 

mikä estää myös laatupoikkeamien syntymisen.  

 

3. Kustannusten aleneminen: Automatisoimalla prosesseja voidaan toisaalta säästää 

esimerkiksi työvoimassa rutiinitehtävien osalta. Lisäksi kustannukset alenevat 

esimerkiksi virheiden vähentymisen myötä. 
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4. Tuottavuuden parantuminen: Tuottavuuden parantumisen ajureina toimivat kolme 

edeltävää kohtaa. Tuottavuus nousee seurauksena työntekijöiden ajan kohdentamisesta 

tuottaviin tehtäviin puuduttavien rutiinien sijasta. Tiedon hyvä laatu ja virheiden 

väheneminen vähentävät selvityksiin kuluvaa työaikaa, mikä yhdessä 

kustannussäästöjen kanssa edistää tuottavuutta. 

 

Empiriaosassa tutkitun tallennusprosessin automatisoinnin mitattavat hyödyt ovat säästöjä 

työajassa. Muita hyötyjä ovat työn mielekkyyden parantumien, tallennuksessa tapahtuvien 

virheiden ja niistä johtuvien korjausten väheneminen ja tätä myötä laadun paraneminen. 

Tallennusprosessin automatisoinnilla saavutettiin laskennallisesti suuret aikasäästöt. Noin 8 

000 – 9 000 dokumentin tallennuksen automatisoinnilla on mahdollista säästää 

palkanlaskennan yksikössä noin 53 – 63 tuntia työaikaa kuukaudessa. Vuoden aikana tämä 

tarkoittaa 636 – 759 tunnin säästöjä työajassa. Työaikasäästöjen myötä palkanlaskijat voisivat 

keskittyä esimerkiksi enemmän päättelykykyä tai asiakaskontaktia vaativiin tehtäviin.  

 

8.2 Tulosten arviointi 

 

Empiriasta ja kirjallisuudesta saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tulokset ovat 

keskenään linjassa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla teoriassa kuitenkin korostui 

empiriaa enemmän dokumenttienhallintajärjestelmien ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen. 

Empiriassa taas korostui tiedonhallinnan kehittäminen dokumenttienhallintajärjestelmään 

tehtävien kehitystoimenpiteiden kautta.  

 

Ero empirian ja kirjallisuuden välillä johtuu siitä, että empiriassa tuloksena tuotetun 

arkistointisuunnitelman edellytyksenä oli se, että dokumenttienhallintajärjestelmän 

ominaisuudet kuten metatietojen tehokas hyödyntäminen ja työnkulut ovat jo aktiivisessa 

käytössä. Palkanlaskennan dokumenttivarasto oli ollut käytössä jo useita vuosia, minkä takia 

teoriassa korostuneiden ominaisuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen eivät olleet enää 

kohdeyrityksessä akuutteja tutkimuskohteita vaan enemmänkin arkipäivää. Voidaan siis todeta, 

että kirjallisuudessa korostuu dokumenttienhallintajärjestelmien käyttöönoton vaikutukset 
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tiedonhallintaan ja dokumenttienhallintajärjestelmän kehittäminen sen elinkaaren aikana on 

kirjallisuudessa jäänyt selkeästi taka-alalle.  

 

Tutkimuskysymysten kaksi ja kolme osalta empiriasta saadut tulokset vahvistivat 

kirjallisuudesta saatuja tuloksia. Kirjallisuuden perusteella prosessin automatisoinnissa oli 

huomioitava automaatiotapa, prosessin volyymi, toistuvuus ja rutiininomaisuus. Nämä kaikki 

piirteet sopivat hyvin empiriaosassa automatisoituun tallennusprosessiin. Myös kirjallisuudessa 

esitetyt automaatiolla saavutettavat hyödyt olivat hyvin linjassa empiriaosuuden kanssa ja 

molemmissa osissa tunnistetuiksi hyödyiksi nousivat työajansäästöt, laadun paraneminen, 

kustannusten aleneminen ja työn tuottavuuden kasvaminen. 

 

8.3 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

 

Työn tulosten pohjalta voidaan esittää seuraavia jatkotutkimusehdotuksia:  

 

• Miten älykkäämpiä teknologioita voitaisiin hyödyntää järjestelmien välisissä tiedon 

siirrossa? 

 

Älykkäämpien teknologioiden vaikutuksia prosessien automatisointiin tulisi tutkia lisää. 

Älykkäämpien teknologioiden potentiaalina on mahdollisuus käsitellä myös päättelykykyä 

vaativia prosesseja. Tästä syystä se voidaan nähdä jatkumona ohjelmistorobotiikalle ja tämän 

työn aihepiirille.  

 

• Kuinka dokumenttienhallintajärjestelmillä voidaan tehostaa organisaation 

tiedonhallintaa niiden käyttöönoton jälkeen? 

 

Tällä hetkellä kirjallisuudessa korostuvat dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönoton 

vaikutukset organisaation tiedonhallinnassa. Tulisi kuitenkin vielä tutkia, että kuinka 

dokumenttienhallintajärjestelmien kehittämisellä niiden elinkaaren aikana voitaisiin tehostaa 

organisaatioiden tiedonhallintaa. 
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Kohdeyritykselle suositellaan seuraavia jatkokehitysehdotuksia: 

 

• Onko raporttien tuottaminen palkanlaskentaohjelmasta automatisoitavissa?  

 

Tässä työssä keskityttiin automatisoimaan valmiin raportin tallentaminen M-Filesiin. 

Seuraavana voitaisiin tutkia, että onnistuisiko raportin tuottamisen automatisointi. Edellytykset 

etenkin ohjelmistorobotiikan avulla toteutettavaan automatisointiin ovat hyvät, sillä tuotettavat 

raportit ovat aina saman tyyppisiä ja ne tuotetaan joka kerta samalla prosessilla. Lisäksi 

palkanlaskentaohjelmistosta tuotetaan jo ennestään vakiopalkkojen täsmäytys ja 

sosiaalikustannusten erittely -raportit ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen. 

 

• Kuinka tehostetaan automatisoinnin myötä vapautuneen työajan hyödyntämistä? 

 

Työssä tuotetun tallennusprosessin automatisoinnilla saadaan tuotettua kuukausitasolla 

laskennallisesti keskimäärin 53 – 63 tunnin aikasäästöt. Seuraavana kannattaisi tutkia, että millä 

tavalla saatu työaikasäästö kannattasi käyttää, jotta automatisoinnin hyödyt realisoituisivat 

parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tiedon ja datan määrän jatkuvan kasvamisen myötä tiedonhallinta on noussut yrityksissä 

aiempaa tärkeämmäksi osa-alueeksi, ja tiedon merkitys organisaation kilpailukykytekijänä on 

kasvanut tietoyhteiskunnan syntymisen myötä. Tiedonhallinnassa taas dokumenttienhallinta ja 

tätä myötä dokumenttienhallintajärjestelmät ovat nousseet tärkeään rooliin, sillä tiedon määrän 

kasvamisen myötä sen löydettävyys ja ajantasaisuus ovat kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä.  

 

Automaatiolla on merkitystä tiedon ajantasaisuuden ja siirtymisen kannalta. Yritysten pyrkimys 

automatisoida ruutitehtäviä koskee myös dokumenttienhallintaa ja näin ollen dokumenttien 

siirtyminen muista järjestelmistä dokumenttienhallintajärjestelmään tulisi olla mahdollisimman 

automatisoitua ja reaaliaikaista. Nykyisin automaatiossa useimmiten käytettyjä menetelmä ovat 

ohjelmistorobotiikka ja integraatiot, mutta tulevaisuudessa näiden rinnalle tulee älykkäämpiä 

teknologioita, jotka mahdollista yhä monimutkaisempien prosessien automatisoinnin.  

 

Dokumenttienhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation tietotarpeisiin vastaava keskitetty 

järjestelmä, jonne siirtyy automaattisesti tietoa muista yrityksen tietojärjestelmistä. Tällä on 

tarkoitus välttää erilliset siiloutuneet ja yksittäisiin järjestelmiin sitoutuneet tietovarastot eri 

puolilla organisaatioita. Dokumenttienhallintajärjestelmien ominaisuudet, kuten metatietojen 

tehokas hyödyntäminen ja työnkulut tehostava tiedonhallintaa, sillä niiden avulla dokumentit 

ovat paremmin löydettävissä sekä työnkulkujen avulla oikeat dokumentit ovat oikeaan aikaan 

oikeiden henkilöiden saatavilla. Keskitetty dokumenttienhallintajärjestelmä parantaa myös 

dokumenttien elinkaarenhallintaa, minkä myötä organisaation käyttöön saadaan ajantasainen 

tieto sekä hallitaan kokonaistiedon määrää.  

 

Työn empiria oli kaksiosainen: Ensimmäisenä haluttiin automatisoida manuaalinen 

tallennusprosessi palkanlaskenta- ja dokumenttienhallintajärjestelmän välillä sekä tutkia 

automatisoinnin tuottamia hyötyjä. Toisena haluttiin parantaa palkanlaskennan tiedonhallintaa 

muodostamalla palkanlaskennan dokumenteille arkistointisuunnitelma. 

  

Tallennusprosessin automatisointi toteutettiin tekemällä palkanlaskentajärjestelmästä 

saataville dokumenteille automaattinen sisäänluku, jossa dokumentille annetaan 
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automaattisesti metatiedot palkanlaskentajärjestelmän luomasta XML-tiedostosta. 

Sisäänluetuille dokumenteille rakennettiin jatkokäsittely työnkulussa, jossa sisäänluetut 

metatiedot käännetään koodin avulla siistimpään ja lopulliseen muotoon, mikä näkyy 

käyttäjille dokumentin metatietokortilla. Tallennusprosessin automatisoinnilla saavutettiin 

palkanlaskennan yksikkötasolla laskennallisesti noin 53 – 63 tunnin aikasäästöt työajassa. 

Kuitenkin tulisi vielä tutkia, kuinka laskennalliset aikasäästöt saataisiin parhaiten realisoitua ja 

hyödynnettyä tuottavaan työhön.  

 

Arkistointisuunnitelman muodostaminen aloitettiin rakentamalla 

dokumenttienhallintajärjestelmään uusi arkistovarasto, jonne arkistoitavat dokumentit tullaan 

siirtämään. Arkistointisuunnitelmassa aktiivisessa dokumenttivarastossa säilytetään ainoastaan 

kuluvan ja edellisen vuoden dokumentit ja muut dokumentti siirretään arkistovarastoon 

odottamaan lakisääteisen säilytysajan täyttymistä. Kun dokumenttien säilytysaika on 

umpeutunut, ne lopulta poistetaan arkistovarastosta. Arkistointisuunnitelman käyttöönotolla 

saavutetaan aktiivivaraston parempi käytettävyys, sillä varaston dokumenttimäärän 

vähentyessä sen kuormitus laskee ja hallittavuus paranee. Lisäksi arkistointisuunnitelman 

muodostaminen parantaa palkanlaskennan dokumenttien elinkaarenhallintaa 

kokonaisuudessaan.  
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