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Tutkimus kohdistuu poliisin sähköiseen asianhallintaan ja sitä tarkastellaan informaatio-
ohjauksen näkökulmasta. Tutkimus rajataan poliisin hallinnolliseen asiankäsittelyyn.  
Vaikka asiakirjahallinnon kenttä on laaja, niin alan tutkimus on edelleen vähäistä. Tätä 
aihepiiriä ei ole juurikaan Suomessa aikaisemmin empiirisesti tutkittu poliisihallinnossa.  

Siirtyminen sähköiseen asianhallintaan on vaikuttanut muutokseen substanssitehtävien 
hoitamisessa poliisissa. Asiakirjallinen tieto tallennetaan järjestelmään, jolloin tieto on 
hyödynnettävissä poliisille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi, mikä mahdollistaa 
lainmukaisen ja turvallisen tiedonkäsittelyn. Hallinnon tiedonohjaussuunnitelman 
mukaisesti järjestelmään kirjatut asiat takaavat lähtökohtaisesti tiedonkäsittelyn ja 
toiminnan läpinäkyvyyden ja luotettavuuden. Näin asianhallintajärjestelmään 
tallennettu tieto on kaikkien hyödynnettävissä, silloin kun sitä tarvitaan – ajasta ja 
paikasta riippumatta.  
 
Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, onko hallinnollisen asiankäsittelyn informaatio-
ohjaus riittävän selkeää ja johdonmukaista sekä ymmärretäänkö sähköisen 
asianhallinnan hyöty substanssitehtävien hoitamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli 
tuottaa toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla organisaation tiedonhallintaa voitaisi 
parantaa.  
 
Kyseessä oli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja tuloksia 
analysoitiin vertailemalla asiakirjahallinnon asiantuntijoiden ja asianhallintajärjestelmän 
käyttäjien vastuksia keskenään sisällönanalyysin avulla.  

Tutkimustulokset osoittivat, etteivät toimintatavat ole yhtenäiset. Syy näyttäisi olevan 
hallinnon ja henkilöstön näkemyseroissa hallinnollisen asiankäsittelyn suhteen. 
Hallinnon ja järjestelmän kehittäjien mielestä sähköinen asianhallinta nähtiin hyvänä 
asiana, mutta virkamiehet kokivat hallinnollisen asiankäsittelyn ja järjestelmän käytön 
sekavana ja vaikeana. Lisäksi he eivät kokeneet saaneensa riittävää koulutusta, eivätkä 
halunneet itse oppia käyttämään järjestelmää, koska kokivat sen käytön sekavana ja 
hankalana.  

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella lisäkoulutukset nähtiin tarpeellisina. Koska 
verkko-oppiminen on koettu hallinnossa hyväksi, asiasta voitaisi toteuttaa velvoittava 
verkkokurssi. Tutkimustulokset osoittivat, että sähköisen asianhallinnan haasteena on 
yhteisen toimintavan puuttuminen. Yhtenä konkreettisena jatkotoimenpiteenä olisi 
asianhallintakäsikirjan laatiminen, jonka avulla voitaisi helpottaa muun muassa 
terminologian ymmärtämistä sekä järjestelmän käyttöä ja sitä kautta lisätä 
tiedonhallinnan tietämystä. Tutkimustuloksia voidaan käyttää myös nykyisen 
ohjeistuksen päivittämiseen.  



 

     

 
asianhallinta, asiakirjahallinto, asianhallintaprosessi, informaatio-ohjaus, tiedonhallinta 
 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.  



 

     

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO ................................................................................................ 1 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS .................................................................. 5 

2.1 Informaatio-ohjaus ............................................................................... 6 

2.1.1 Informaatio-ohjaus käsitteenä ja toimintamuotona ................. 6 
2.1.2 Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta ................. 8 

2.2 Asianhallinnan normiympäristö ja keskeiset käsitteet ........................ 10 
2.2.1 Viranomaisen asiakirja ......................................................... 11 
2.2.2 Asiakirjahallinnosta asianhallintaan ..................................... 12 

2.2.3 Asiakirjahallinnon normiohjaus ............................................ 13 
2.2.4 Tiedonhallintalainsäädäntö ja muuttunut terminologia ......... 17 
2.2.5 Poliisin hallinnollinen asiankäsittely ..................................... 19 

2.2.6 Poliisin tiedonhallintapolitiikka .............................................. 21 
2.3 Asianhallinta byrokratian näkökulmasta ............................................. 22 

2.3.1 Weber ja tehokkaan hallinnon malli ..................................... 24 
2.3.2 Byrokratian mahdollisuudet prosessien ohjaamisessa ........ 26 

3 KIRJALLISUUSKATSAUS ........................................................................ 28 

3.1 Aikaisempaa tutkimusta ..................................................................... 28 

4 TUTKIMUSASETELMA JA MENETELMÄT .............................................. 32 

4.1 Teemahaastattelu .............................................................................. 33 
4.2 Kohdeorganisaatio ja haastateltavat .................................................. 36 

4.3 Teemahaastattelurunko ..................................................................... 38 
4.4 Tutkimuksen aineisto ......................................................................... 39 

4.5 Tutkimuksen luotattavuus .................................................................. 41 

5 TUTKIMUSTULOKSET ............................................................................. 43 

5.1 Järjestelmän käyttö ............................................................................ 44 
5.2 Ohjeiden ymmärtäminen .................................................................... 46 

5.3 Ohjeiden johdonmukaisuus ................................................................ 48 
5.4 Ohjeiden tunteminen .......................................................................... 49 

5.5 Ohjaus ................................................................................................ 50 
5.6 Hallinnollinen asiankäsittely ............................................................... 52 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET................................................................................. 55 

6.1 Tutkimustulokset tutkimusdatan perusteella ...................................... 56 
6.2 Tutkimustulokset tutkimuskirjallisuuden valossa ................................ 58 

6.3 Byrokratian mahdollisuudet informaatio-ohjauksessa ........................ 59 
6.4 Jatkotutkimus ..................................................................................... 60 

7 POHDINTAA ............................................................................................. 61 

LÄHTEET ......................................................................................................... 64 

LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO ......................................................... 69 

 



 

1 

 

1 JOHDANTO 

”Uuden kohtaaminen tarjoaa uusia tilaisuuksia tehdä asioita paremmin ja 
viisaammin kuin ennen. Uuden kohtaaminen voi myös tuntua pelottavalta. Paljon 
vaarallisempaa on kuitenkin yrittää ripustautua sellaiseen vanhaan, joka ei enää 
palaa” (”Helsingin Sanomat” 2021). 

Tiedonhallinnan muutokset, digitalisaatio ja digitaalisten toimintaympäristöjen 

muutokset haastavat arkistoalan ammattilaisia etsimään parhaita käytäntöjä. 

Innovatiivisen kehittämistyön kautta pyritään luomaan toimintaan joustavuutta ja 

sujuvuutta sekä myönteistä muutostahtoa. Tätä kautta pyritään osaltaan myös 

vahvistamaan arkistojen roolia tiedonhallinnan kontekstissa yhteiskunnallisesti ja 

kulttuurihistoriallisesti merkittävän tiedon vaalimisessa ja säilyttämisessä sekä 

historiallisen ymmärryksen ja tietämyksen syventämisessä. (Nuorteva 2019.)   

Tämä tutkimus kohdistuu poliisin sähköiseen asianhallintaan. Tarkoitus ei ole käsitellä 

sähköistä asianhallintaa koko laajuudessaan, sillä poliisilla sitä on myös operatiivisissa 

järjestelmissä. Siksi tutkimus rajataan poliisin hallinnolliseen asiankäsittelyyn ja sitä 

tarkastellaan informaatio-ohjauksen kontekstissa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten informaatio-ohjauksella vaikutetaan 

hallinnollisen asiankäsittelyn toteutumiseen sekä mitä hyötyä asianhallinnasta on 

substanssitehtävien hoitamisessa. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Aineisto kerätään 

teemahaastattelujen avulla. Tulokset analysoidaan vertailemalla kahden 

haastatteluryhmän tuloksia keskenään sisällönanalyysin avulla.  

Vaikka asiakirjahallinnon toimintakenttä on suhteellisen laaja, niin siitä huolimatta alan 

tutkimus on edelleen vähäistä. Tutkimusaiheet ovat kuitenkin viime aikoina 

laajentuneet muun muassa sähköiseen asianhallintaan ja sähköisiin 

asianhallintajärjestelmiin. (Henttonen 2015, s. 47 ja 55.) Tämän tutkimuksen kohteena 

olevaa aihepiiriä ei Suomessa juurikaan ole aikaisemmin empiirisesti tutkittu 

poliisihallinnossa.  
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Siirtyminen sähköiseen asiahallintaan on vaikuttanut muutokseen hallinnossa, 

asianhallintaprosessien läpiviennissä ja virkamiehen substanssitehtävien hoitamisessa. 

Tästä syystä tutkimuksen avulla halutaan selvittää millaisena asianhallintajärjestelmän 

käyttäjät digitalisaation kokevat. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella saadaan 

tietoa poliisin sähköisen asianhallinnan nykytilasta ja saadun tiedon avulla voidaan 

parantaa poliisin tiedonhallinnan informaatio-ohjausta. Jonka kautta on edelleen 

mahdollista tehostaa sähköisen asianhallinnan toimintaprosessin läpivientiä ja hallintaa.  

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös olemassa olevien ohjeiden päivittämiseen, 

niiden jatkokehittämiseen sekä uusien laadintaan. Tutkimuksessa saatuja tuloksia 

voidaan hyödyntää kattavasti poliisiorganisaation eri tasoilla. Lisäksi teoriasta ja 

käytännöstä opitun perusteella voidaan tutkimustuloksia hyödyntää koko 

poliisihallinnossa.  

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös asianhallinnan informaatio-ohjauksessa. 

Tämä mahdollistaa poliisin ohjaavan roolin vahvistamisen sekä mahdollisimman 

yhtenäisen ja ajantasaisen hallinnollisen asiankäsittelyn ohjauksen koko hallinnon alalla. 

Lisäksi tutkimus antaa uutta tietoa sähköisen asianhallinnan kehittämistyön tueksi.  

Tutkimuksen pohjalta voidaan myös perustellusta syystä ehdottaa, että asianhallinnan 

perusteista tultaisiin järjestämään velvoittava verkkokurssi kaikille poliisihallinnossa 

työskenteleville pakolliseksi luokiteltujen tietoturvakurssien tapaan.  

Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi on valittu Poliisiammattikorkeakoulu, toinen poliisin 

valtakunnallisista yksiköistä. Poliisiammattikorkeakoulu on oppilaitos, mutta samalla 

sillä on vahva rooli myös poliisin tutkimuksellisena kehittämisyksikkönä. Oppilaitos on 

poliisialan valtakunnallinen tutkimuslaitos, jossa asiantuntemus kumuloituu 

tutkimusasioissa ja muussa osaamisessa. Tutkimus ydintoimintona erottuu 

organisaatiorakenteesta selkeänä kokonaisuutena ja se kertoo organisaation 

panostuksesta ja arvostuksesta tieteelliseen tutkimukseen. (Laki 

Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013.)  
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Kyseessä on haastattelututkimus, jossa haastatellaan kahta ryhmää. Ensimmäinen 

haastatteluryhmä koostuu Actan käyttöönottoon ja ylläpitävään kehittämiseen 

osallistuneista järjestelmän sisällöllisistä pääkäyttäjistä (jatkossa asiantuntijat). 

Kyseessä on valtakunnallinen kehittämistehtävä, johon Poliisihallitus on nimennyt 

poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja poliisilaitosten asiakirjahallinnon asiantuntijoita. 

Ryhmän haastateltavat ovat seuraavista poliisin yksiköistä: Keskusrikospoliisi, Itä-

Uudenmaan poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Hämeen poliisilaitos. Toinen 

haastatteluryhmä koostuu Poliisiammattikorkeakoulun eli kohdeorganisaation poliisin 

sähköisen asianhallintajärjestelmän (jatkossa Acta) käyttäjistä (jatkossa peruskäyttäjät). 

Tutkimuksessa varattiin mahdollisuus haastatella myös Poliisihallituksen asiantuntijoita.   

2010-luvulla poliisissa on otettu yhteiskäyttöön käyttöön kaksi poliisin hallinnollista 

asiankäsittely-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmää (Aspo ja Acta). Vuonna 2010 

Poliisihallitus otti käyttöön Aspo-järjestelmän, jonka käyttäjiksi muut poliisiyksiköt 

liittyivät vuoden 2011 aikana. Vuoden 2014 alusta järjestelmässä siirryttiin 

yhteiskäyttöisyyteen ja yhteiseen arkistonmuodostukseen poliisin 

hallintorakenneuudistuksen (Pora III) yhteydessä. Samalla otettiin käyttöön myös 

hallinnon yhteinen tiedonohjaussuunnitelma (HA TOS). Samana vuonna aloitettiin 

seuraavan järjestelmän Actan käyttöönottoprojekti, jonka tavoitteena oli rakentaa koko 

sisäministeriön hallinnonalan laajuinen asianhallintajärjestelmä. Sisäministeriö aloitti 

Actan pilottikäytön vuonna 2014.  

Poliisissa Acta otettiin käyttöön syksyllä 2016. Vaikka Actan tavoitteena oli toimia koko 

hallinnonalan yhteisenä asianhallintajärjestelmänä, niin hyvin pian poliisin 

käyttöönoton jälkeen sisäministeriö siirtyi ministeriöiden VAHVA-hankkeen 

(Valtioneuvosto 2015) myötä valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän 

käyttäjäksi. Muut sisäministeriön hallinnonalaiset laitokset, kuten poliisi, pysyivät Actan 

käyttäjinä. Actan ylläpito ja kehittäminen siirtyivät Poliisihallituksen vastuulle. 

Järjestelmien käyttöönottopäätöksiin ei tässä yhteydessä viitata, koska ne eivät ole 

julkisia asiakirjoja.  



 

4 

 

Actan käyttöönoton jälkeen poliisissa ei ole tehty mitään laajempaa käyttäjätutkimusta, 

mietitty selkeää mittaristoa tai millään muulla tavalla laajemmin selvitetty, miten 

sähköinen asianhallinta tukee organisaation toimintaa tai miten sen hyötyä voidaan 

kattavasti mitata ja analysoida. Tästä syystä on tärkeää tutkia järjestelmän käytön 

hyötyä viranomaistehtävien hoitamisessa niin asiantuntijoiden kuin substanssitehtävien 

hoitajien näkökulmasta sekä vertailla tutkimuksessa saatuja vastauksia keskenään.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvaa teoreettista viitekehystä asiakirjahallinnasta on 

tavallista vaikeampi löytää, koska alueen tutkimus on ollut voimakkaasti sidoksissa 

käytännön toimintaan. Kirjallisuudessa teoreettiseksi luonnehditut ajatukset ja 

toimintamallit on tarkoitettu ohjaamaan ammattilaisten toimintaa ja heidän 

ajatteluaan. ”Sen vuoksi niiden kääntäminen tutkimukselle relevanteiksi hypoteeseiksi 

jää usein tutkijan tehtäväksi” (Henttonen 2015, s. 76).  Tässä tutkimuksessa ei puhuta 

hypoteesista vaan lähdetään liikkeelle olettamuksesta, että perusosaaminen turvataan 

hyvillä ohjeilla.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esitetään ja sitä käsitellään kolmesta eri 

näkökulmasta. Tämän lisäksi viitekehys voidaan ymmärtää myös kolmena eri 

ulottuvuutena.  

Ensimmäiseksi avataan informaatio-ohjauksen jokseenkin epäselvää käsitettä ja 

kuvataan sitä toimintomuotona, jolla on selkeä yhteys hallinnolliseen asiankäsittelyyn 

sekä sitä ohjaavaan toimintaprosessiin. Teoriasta johdetun viitekehyksen pohjalta 

selvitetään, miten informaatio-ohjauksen avulla voidaan vaikuttaa 

asianhallintaprosessin läpivientiin.  

Seuraavaksi selvitetään asianhallinnan terminologiaa ja keskeisiä käsitteitä. Tarkastelun 

kohteena ovat vain tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet. Termit avataan 

asianhallinnan kautta ja hallinnollisen asiankäsittelyn näkökulmasta. Asianhallinnan 

normiohjausta käsitellään nykylainsäädännön ja vuoden 2020 alussa voimaan tulleen 

Lain (1164/1999) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta näkökulmasta. Poliisin 

hallinnollisen asiankäsittelyn normiohjaus pyritään kuvaamaan yleisellä tasolla siten, 

että sen merkitys viranomaisen tehtäviin ymmärretään järjestelmän 

peruskäyttäjätasolla.  

Lopuksi asiakirjahallintoa ja hallinnollista asiankäsittelyä lähestytään Max Weberin 

ideaalimallin, tehokkaan hallinnon näkökulmasta ja selvitetään mikä Weberin mukaan 
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on normiohjauksen ja asiakirjahallinnon rooli tehokkaan ja toimivan organisaation 

kontekstissa. Weberin (mm. Minzberg 1979, 1983 ja Vartola 2004) mallin mukaan 

hallinto toimii kuin kone. Tarkoitus on selvittää, miten hänen teoriansa tukee 

olettamusta, että perusosaaminen varmistetaan hyvillä ohjeilla. Tutkimuksen tuloksiin 

peilaten voidaan todeta, miten lähellä tai kaukana poliisiorganisaatio on tästä Weberin 

mallista.   

2.1 Informaatio-ohjaus 

Tämän luvun tarkoituksena on avata informaatio-ohjauksen käsitettä ja kuvata sitä 

toimintamuotona. ”Informaatio-ohjaus on vaikuttamaan pyrkivää tavoitteellista 

informaation ja tiedon kaksisuuntaista välittämistä” (mukaillen Stenvall & Syväjärvi 

2006, THL:n 2011 mukaan). Lähteenä käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

raporttia (THL 2011). Työryhmä on selvittänyt onnistuneesti informaatio-ohjauksen 

käsitettä teoreettisesta näkökulmasta käyttäen luotettavia ja hyviä lähteitä. Toisaalta 

informaatio-ohjausta ja tietoyhteiskuntaa on käsitelty myös julkishallintoa 

käsittelevissä muissa tutkimuksissa, mutta niiden suhde tämän tutkimuksen kannalta ei 

ole niin ilmeinen. 

2.1.1 Informaatio-ohjaus käsitteenä ja toimintamuotona 

Informaatio-ohjaus kuuluu asianhallinnan piiriin. Asianhallinta on lakiin perustuva 

tukitoiminto, mutta sillä on samalla olennainen merkitys myös menestyvän 

organisaation kulmakivenä. Toisaalta asianhallinnan rooli voidaan nähdä myös hallinnon 

strategisena kumppanina, joka tukee organisaation toimintaa ja sen ydintehtävän 

toteuttamista.  

Hallinnon ohjaus perustuu lähtökohtaisesti voimassa olevaan lainsäädäntöön. Brotkin 

(2017) näkee valtionhallinnon ohjauksen olevan hallintoyksiköiden toteuttamaa 

lainsäädäntöön perustuvien toimintojen ohjausta ja valvontaa. Kun aikaisemmin 

ohjausta pidettiin yhtenä valvonnan keinona, niin nykyisin valvonnan ymmärretään 

painottuvan menneeseen toimintaan ja sen keskeisenä tehtävä on tuottaa 

informaatiota ohjauksen onnistumisesta. Ohjaus puolestaan tähtää tulevaisuuteen, 
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kuten valvontakin, mutta valvonta nähdään lähinnä vain yhtenä ohjauksen vaiheena. 

(Brotkin 2017, s. 13.)  

Valtionhallinnon keskeisimpiä ohjausmuotoja ovat normi-, resurssi- ja informaatio-

ohjaus, joita täydentävät hankeohjaus sekä valvonta ja laatusuosituksiin perustuva 

arviointi. Informaatio-ohjauksen näkökulmasta valvonnalla ei ole selkeää roolia, vaan 

toimintaa seurataan laadun tarkkailun ja jatkuvan arvioinnin periaatteen mukaisesti. 

(THL 2011, s. 6.) Laatujohtamiselle on ominaista jatkuvan parantamisen tavoite, jonka 

kautta organisaation toimintaa viedään eteenpäin. Kyseessä ei ole satunnainen 

kehittämisprojekti, vaan nimenomaan toiminnan jatkuva parantaminen. 

Ohjaamisella tarkoitetaan joko asemaan tai asiantuntemukseen perustuvaa oikeutta, 

jonka perusteella ohjaava taho (esimerkiksi ylempi johtoesikunta) pyrkii vaikuttamaan 

ohjattavan tahon toimintaan. Myös Jalonen (2008) jakaa ohjauskeinot kolmeen 

kategoriaan eli normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Normiohjaus pitää sisällään 

lakeihin, asetuksiin ja alemman tasoisiin säädöksiin perustuvaa sekä niiden avulla 

velvoittavaa ohjausta. Resurssiohjauksella puolestaan päätetään käytettävissä olevista 

resursseista sekä niiden kohdentamisista. Informaatio-ohjauksen avulla pyritään tiedon 

avulla vaikuttamaan ohjattavan tahon toimintaan. (Jalonen 2008, s. 2.) Tämän 

perusteella tutkimuksessa selvitetään, miten ohjeilla voidaan vaikuttaa 

asianhallintaprosessin läpivientiin.  

Kaikki ohjaus kytkeytyy ja on yhteydessä informaatioon (Stenvall & Syväjärvi 2006). 

”Informaatio-ohjaus on vuorovaikutteista tavoitteisiin pyrkivää informaation ja tiedon 

kaksisuuntaista välittämistä” (THL 2011, s. 6). Tällä perusteella voidaan todeta, että hyvä 

informaatio-ohjaus vaikuttaa oleellisesti koko organisaation toimintaan ja toiminnan 

laatuun sekä sitä kautta tuottaa tulosta ja lisää vaikuttavuutta.  

Käsitteenä ja toimintatapana informaatio-ohjaus nähdään jäsentymättömänä ja sitä 

voidaan pitää myös jokseenkin epäselvänä (THL 2011). THL:n raportin mukaan Välimäki 

ja Puska (2009) näkevät informaatio-ohjausmallin koostuvan kolmesta osa-alueesta. 

Ensimmäinen osa-alue hahmottuu laajempana ja sitä kautta nousevat esille 
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organisaation tavoitteet. Toinen osa-alue on toiminnallinen ja sen tunnuspiirteitä ovat 

tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä uudet innovaatiot. Kolmas osa-alue muodostuu 

informaation tuloksellisten toimintamallien ja -rakenteiden jalkauttamisesta. (THL 2011, 

s. 6.) Hyvä ja toimiva sekä tavoitteellinen ja toteutettavissa oleva asianhallinta kertoo 

organisaation tavasta toimia tehokkaasti. Asianhallinnan tulee kulkea arjen toiminnassa 

ohjaten työtehtävien suorittamista ja samalla kertoen, miten tehokkaasti ja laadukkaasti 

organisaatiossa asioita tehdään. 

Tämän lisäksi THL:n (2011) raportissa todetaan informaatio-ohjauksesta hahmottuvan 

kolme tasoa: Kuvailevan informaation tasolla voidaan viitata esimerkiksi tilastoihin, 

vertailevan informaation tasolla esimerkiksi vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen 

välittämisen tasolla vaikkapa suosituksiin ja ohjeisiin tai koulutustilaisuuksiin (THL 2011, 

s. 6.) Tästä syystä tässä tutkimuksessa perehdytään muun muassa siihen, miten 

organisaatio hyödyntää hallinnollisen asiankäsittelyn luomat mahdollisuudet.  

Informaatio-ohjaus voidaan jaotella myös kolmeen toiminnalliseen tasoon. 

Strategiatasolla järjestelmää voidaan tarkastella osana laajempaa toimintapolitiikkaa. 

Seuraavalla tasolla jalkautetaan kehittämis- ja koulutustoiminnan kautta syntynyttä 

informaatiota ja tietoa sekä uusia innovaatioita. Kolmannella tasolla informaation 

tuottaminen ja välittäminen konkretisoituu viestinnän avulla. (THL 2011, s. 7.) 

2.1.2 Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta 

Myös tietojohtaminen (knowledge management) voidaan määritellä ja ymmärtää 

monien eri käsitteiden avulla. Tietojohtamista voidaan kuvata esimerkiksi 

vuorovaikutteisena prosessina, jonka edellytyksenä on tiedon laatuun ja yhtenäiseen 

käytettävyyteen liittyvä toimintaprosessien kehittäminen. Ongelmana ei niinkään nähdä 

tiedon tai informaation puuttumista, vaan sen hyödyntämistä toiminnan 

kehittämisessä. Siksi onkin tärkeää ymmärtää informaation ja tiedon välinen riippuvuus 

sekä informaation tulkinnan ohjauksen merkitys. (THL 2011, s. 10.) Tästä syystä 

tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten haastateltavat kokevat normiympäristön ja 

informaatio-ohjauksen työssään ja miten he soveltavat sen käytännön tekemiseen.  
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Toisaalta tietojohtamista voidaan pitää myös eräänlaisena kattokäsitteenä, jonka alle 

voidaan sijoittaa esimerkiksi organisaation oppiminen, mikä taas puolestaan 

konkretisoituu muun muassa tietojärjestelmiin. Tietojohtaminen voidaan jakaa myös 

sisällön perusteella tiedon- ja tiedolla johtamiseen. Tiedon johtaminen tarkoittaa uuden 

tiedon tuottamista sekä sen hallintaa. Sillä tarkoitetaan järjestelmäpainoisen uuden 

tiedon luomista sekä tiedon hallintaa. Tiedolla johtaminen puolestaan kytkeytyy 

toimintatapoihin, joiden avulla tietoa hyödynnetään organisaation strategisessa 

johtamissa, päätöksenteon tukena sekä osana päätöksentekoprosessia. (Valtioneuvosto 

2019, s. 15-16.) Tämän perusteella tutkimuksessa on tärkeää lisäksi selvittää, mitä 

hyötyä haastateltavat kokevat asianhallinnasta olevan heidän substanssitehtävien 

hoitamisessa sekä asianhallintajärjestelmän käyttämisestä viranomaisen päätöksenteon 

tukena.   

Jalosen (2008) mukaan sekä Mäki (2004, s. 126-127) että Stenvall ja Syväjärvi (2006, s. 

18) ovat huomanneet yhteyden ohjauksen ja informaation välillä. Informaatio-

ohjauksen voidaan myös lähtökohtaisesti nähdä toteutuvan tietoon perustuvan 

informaation avulla (THL 2011, s. 6). Toisaalta Jalosen (2008) näkemyksen mukaan 

valtion informaatio-ohjauksessa on kysymys toimimisesta tietoyhteiskunnan varsin 

monimutkaisessa toimintaympäristössä. Menestyminen on sidoksissa kykyyn käsitellä 

tietoa yhä enenevissä määrin työtehtäviin liittyvissä tietoprosesseissa, joissa 

rutiiniluonteiset työtehtävät tunnistetaan ja ongelmia pyritään ratkaisemaan 

informaation ja tiedon avulla. (Jalonen 2008, s. 1-2.)  

On varmasti perusteltua todeta, että informaatio-ohjaus on tietojohtamisen osa-alue, 

jonka avulla pyritään organisaation tietotaidon ja osaamisen lisäämiseen ja sitä kautta 

parantamaan toiminnan laatua ja tehokkuutta. Stenvall ja Syväjärvi (2006) ovat 

puolestaan päätyneet informaatio-ohjauksen tarkoittavan tiedon välittämistä 

ohjauksen kohteena olevaan toimijaan vaikkapa raporttien tai kannanottojen kautta. 

Tämä toimintamalli ei sisällä pakottavia velvoitteita vaan sitä voidaan pitää luonteeltaan 

suosituksena. (Stenvall & Syväjärvi 2006, s. 14.) Suositusten tarkoituksena on antaa 
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toimijalle yleisohjeita sekä tuoda esille yleiset hallinnossa käytettävät periaatteet ja 

käytänteet.  

Itseohjautuvuuden lisäämisellä on pyritty suuntaamaan ohjausta normi- ja 

resurssiohjauksesta informaatio-ohjaukseen. Korostunut itseohjautuvuus sekä 

ohjauksen informaatioon painottuminen tuovat suuremman vapauden lisäksi 

mukanaan myös suuremman vastuun. (Jalonen 2008, s. 2.) Asiantuntijuus ja yhteistyö 

ovat perusta ja edellytys jatkuvalle toiminnan kehittämiselle ja tuloksellisuudelle. 

2.2 Asianhallinnan normiympäristö ja keskeiset käsitteet  

Tässä luvussa tarkastellaan hallinnollisen asiankäsittelyn normiympäristöä ja selvitetään 

keskeistä terminologiaa vuoden 2020 alussa voimaan tulleen Lain (906/2019) julkisen 

hallinnon tiedonhallinnasta kontekstissa. Terminologiaa lähestytään 

asiahallintajärjestelmän peruskäyttäjän näkökulmasta. Tarkoituksena on tuoda esille 

vain keskeisimmät hallinnolliseen asiankäsittelyyn liittyvät käsitteet ja järjestelmän 

peruskäytön kannalta tarvittava ja käytetty terminologia.  

Asiakirjahallinto on kehittynyt huimasti 2000-luvulla sähköisen asianhallinnan myötä. 

Asiakirjallisen tiedon tehtävä on tukea organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. 

Keskeistä on asiakirja-aineiston eheyden, käytettävyyden ja luotettavuuden 

varmistaminen. Lain (621/1999) viranomaisen toiminnan julkisuudesta 18 §:ssä on 

säädetty viranomaisen velvollisuudet hyvän tiedonhallintavan järjestämiseksi. Laki 

korostaa viranomaisen velvollisuutta edistää hyvän tiedonhallintavan toteutumista sekä 

huolehtia hyvän tiedonhallintavan toteutumista ja sen valvonnan noudattamista niin 

hallinnossa kuin myös teknisesti. Asianhallinnan avulla viranomainen toteuttaa 

asiankäsittelyn julkisuusperiaatteen vaatimuksia. (Voutilainen 2012, s. 97.)  

Asianhallinta tukee viranomaisen asiankäsittelyprosessin toteutumista. Arkistolain 

(831/1994) mukaan kaikilla viranomaisilla on oltava arkistonmuodostussuunnitelma 

(AMS). Arkistonmuodostussuunnitelma sisältää kuvaukset kaikista viranomaisen 

toiminnan tuloksena syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista sekä niiden käsittelyyn 
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liittyvistä järjestelmistä. (Voutilainen 2021, s. 103.) Julkishallinnon sähköisten arkistojen 

toiminnasta määrää arkistolaitoksen SÄHKE2-normi (Arkistolaitos 2008). Poliisin 

tiedonohjaussuunnitelma (TOS) laadittiin siirryttäessä sähköisiin 

asiankäsittelykäsittelyprosesseihin ja tällä tavoin myös täytettiin asiakirjallisten tietojen 

laatuvaatimukset. 

Koko asiakirjahallinnon kenttä on tällä hetkellä muutoksessa ja sitä kautta myös 

terminologia. Alan terminologia on virkamiehen näkökulmasta kirjavaa, mutta se 

koetaan sekavaksi myös alan asiantuntijoiden keskuudessa, vaikka heillä on tukenaan 

alan koulutus sekä vuosien työkokemuksen kautta hankittu tietämys. (Henttonen 2015, 

s. 15.) Substanssitehtävän näkökulmasta riittää hyvin pitkälti se, että tunnetaan ja 

ymmärretään työn kannalta keskeiset käsitteet ja rakennetaan osaaminen sen 

ympärille. Osaamista voidaan tarvittaessa laajentaa, mikäli työtehtävät niin 

edellyttävät.  

2.2.1 Viranomaisen asiakirja 

Viranomaisen asiakirja-aineistoa voidaan tarkastella, rajata ja painottaa eri tavoin 

organisaation toiminnan ja tehtäväluokituksen sekä lainsäädännön näkökulmasta 

toimintakontekstin mukaan. (Henttonen 2015, s. 16.) Vuoden 1994 arkistolaki 

määrittelee asiakirjan seuraavasti: ”asiakirja on kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka 

sellainen sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka on 

luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein”. Sama 

laki määrittelee myös viranomaisen arkistoon kuuluvat asiakirjat seuraavasti: ”arkistoon 

kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle sen tehtävien takia tai 

syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä”. (Arkistolaki 831/1994.)  

Tiedonhallinnan muutokset ja digitaalinen toimintaympäristö on mutkistanut 

terminologiaa ja asiakirjan käsitettä. Arkistolain (831/1994) perusteella ei saada selkeää 

vastausta mistä asiakirjallinen tieto tietokannassa muodostuu. Laki (621/1999) 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta tarkentaa arkistolakia ja laajentaa asiakirjan 

käsitettä koskemaan myös teknisten laitteiden avulla saatavissa oleviin viesteihin, kuten 
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sähköpostiviesti. Samassa laissa määritellään myös asiakirjojen yhteys viranomaisen 

toimintaan. Laki (621/1999) viranomaisen toiminnan julkisuudesta antaa vastuksen 

siihen, että kaikki tieto, ”mikä sisältyy viranomaisen tehtävien hoidossa käytettyyn 

tietojärjestelmään”, on luonteeltaan asiakirjallista tietoa, jota käsitellään arkistolain 

vaatimusten mukaisesti. (Lybeck 2006, s. 18.)  

2.2.2 Asiakirjahallinnosta asianhallintaan 

Jos informaatio-ohjauksen käsite on moniselitteinen ja jokseenkin sekava, niin samaa 

voidaan todeta myös asiakirjahallinnon kohdalla. Kilkki (2008) toteaa asiakirjahallinnon 

käsitteenä ja terminä olevan kansainvälisellä tasolla yksiselitteinen ja selkeä. 

Kansainvälinen standardin (ISO 15489) mukaan asiakirjahallinto on ”organisaation 

hallintomuotojen osa-alue”, jonka tehtävänä on hallinnollisen asiankäsittelyn 

toimenpiteiden ”suorittamisen tehokas ja systemaattinen ohjaus ja valvonta”. 

Asiakirjahallinto tukee organisaation toimintaa ja huolehtii asiakirjojen hallinnan 

normivaatimusten toteutumisesta. (Kilkki 2008, s. 27.) Kansallisella tasolla asia on 

sekavampi ja vaikeampi hahmottaa.  

Lybeck (2006) näkee asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hyvin pitkälti yhteneväisinä 

toimintoina. Arkistotoimen määritelmä perustuu arkistolakiin (831/1994), jonka 7 §:n 

mukaan arkistonmuodostajan on otettava asiakirjahallinnossa huomioon arkistotoimen 

vaatimukset (Lybeck 2006, s. 19). Kilkki (2008) puolestaan toteaa arkistotoimen 

normiperusteisena terminä viittaavaan organisaatiokontekstissa asiakirjojen hallintaan. 

Hän pitää asiakirjahallintoa ja arkistointia Lybeckin (2006) tavoin samankaltaisina 

toimintoina, joiden suhde asiakirjojen elinkaaren eri vaiheisiin voidaan kuvata erilaisin 

hallintaprosessien kautta. Asiakirjahallinnossa korostuu asiakirjallisten tietojen 

saatavuus ja käytettävyys niiden aktiivivaiheessa. Arkistotoimen näkökulmassa 

korostuvat pitkän aikavälin tietojen saatavuus, käytettävyys ja eheys asiakirjallisen 

tiedon koko elinkaaren aikana. (Kilkki 2008, s. 27.) 

Lybeck (2006) jakaa varsin lähellä toisiaan olevat asiakirjojen hallintaprosessit 

seuraavasti:  
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 Asiakirjahallinto on taloudellisuutta ja tehokkuutta tavoitteleva toiminto, jonka 

avulla pyritään kehittämään ja ohjaamaan viranomaisen toimintaa koskevan 

asiakirjallisen tiedon vastaanottamista, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, 

säilytysarvon määrittelyä ja käyttöön saattamista tiedon aktiivivaiheen aikana.  

 Arkistotoimen tehtävänä asiakirjojen käytettävyyden ja säilymisen 

varmistaminen, tietopalvelu, arvonmääritys sekä tarpeettoman aineiston 

hävittäminen, osallistumalla asiakirjojen käsittelyyn koko asiakirjallisen tiedon 

elinkaaren ajan. (Lybeck 2006, s. 19-20.) 

Valtonen (2005) puhuu asiakirjahallinnasta ja näkee sen olevan ”asiakirjallisen tiedon 

suunnitelmalliseen tuottamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen kohdentuvaa toimintaa, 

jota toteutetaan organisaatiokontekstissa”. Valtosen mukaan tähän toimintaan 

kohdistuu ”toiminnallisia, teoreettisia, hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia”. 

(Valtonen 2005.) 

Orrmanin (2019) mukaan ”Asiakirjojen hallinta ja löytyminen edellyttävät 

suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta asiakirjojen käsittelyssä sekä arkistoinnissa”. 

Lisäksi organisaation asiakirja-aineiston tehokas hyödyntäminen edellyttää 

asiakirjahallintoa säätelevien normien ja määräysten tuntemista. (Orrman 2019, s. 25.) 

Hyvin hoidettu asiakirjahallinto auttaa organisaatiota toimimaan tehokkaasti ja 

johdonmukaisesti. Asiakirjoilla on usein myös juridista merkitystä ja taloudellista arvoa. 

Ne ovat oleellinen osa organisaatioiden muistia. Niillä on myös tärkeä rooli viranomaisen 

toiminnan dokumentaation tuottajana ja historian kertojana.  

2.2.3 Asiakirjahallinnon normiohjaus 

Yhteiskunnassa säännellään, rajoitetaan ja ohjataan erityyppisin ja -tasoisin normein 

lähes kaikkea toimintaa (Orrman 2019, s. 26 ja Puukka 2005, s. 41.), kuten myös 

viranomaisen toiminnan dokumentointia, asiakirjahallintoa sekä asiakirjojen hallintaa ja 

niiden käyttöä. Tieto ymmärretään informaatio-oikeuden sääntelykohteena ja siksi on 
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tärkeää tunnistaa myös tietoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tiedostaa kenellä 

on oikeus tietoon missäkin tilanteessa (Voutilainen 2012, s. 27 ja 106.) 

Poliisiorganisaation päätehtävä on aina jokin muu kuin asiakirjahallinta. Tärkeää on 

kuitenkin muistaa, että asiakirjahallinto on viranomaisen monin tavoin säännelty 

lakisääteinen tehtävä. Asiakirjahallinnon ammattilaisen ja muuta substanssitehtävää 

hoitavan työssään tarvitsema lainsäädäntö vaihtelee osittain toimintakontekstin 

mukaan. ”Tietoon liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen kuuluu jokaisen 

kansalaistaitoon” (Voutilainen 2012, s. 5). Turvallisuusviranomaisessa tämä on 

velvoittavaa ja siksi siihen on poliisihallinnossa esimerkillisesti panostettu muun muassa 

järjestämällä koko henkilöstölle pakollisia verkkokoulutuksia, joiden kautta tietämystä 

pyritään lisäämään mahdollisimman laaja-alaisesti läpi koko organisaation.  

Kansallisessa normihierarkiassa ylimpänä on Suomen perustuslaki (731/1999). 

Perustuslain alle asemoituvat eduskunnan säätämät lait, valtioneuvoston ja 

ministeriöiden asetukset sekä muiden viranomaisten antamat normit. Normien 

sitovuusasteet vaihtelevat lakien ja säädösten velvoittavuudesta ja sitovista 

määräyksistä tai ohjeista vapaaehtoisesti noudatettaviin ohjeisiin, suosituksiin ja 

standardeihin. Myös Euroopan Unionin (EU) jäsenyys heijastuu kansalliseen 

normiympäristöömme. (Voutilainen 2012.) 

Viranomaisen on toimialakohtaisesti tunnistettava ja seurattava organisaation 

toimintaan, asiakirjallisen tiedon tuottamiseen ja laatuun kuin myös tiedon käsittelyyn, 

käyttöön ja säilyttämiseen liittyviä normivaatimuksia. Näitä ovat muun muassa:  

 Toimialakohtaiset normit 

 Julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö 

 Tiedon-, asiakirja- ja arkistohallinnon normisto 

o tiedon tuottaminen ja rekisteröinti 

o tiedonhallinta ja -käsittely 

o tiedon organisointi 

o tiedon säilyttäminen ja hävittäminen 
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o tiedon käyttö 

o tiedon julkaiseminen 

 sähköinen asiointi 

Voutilaisen (2012) mukaan dokumentoinnin, laatuvaatimusten ja normiohjauksen 

suhteet ovat läheiset. Laatusertifiointi edellyttää sekä hallinnon että toiminnan kuin 

myös suunnittelun ja toteutuksen dokumentointia. Siksi tärkeää tunnistaa tieto- ja 

asiakirjahallintoon vaikuttavat säännökset, jotka ohjaavat organisaatiota sen tehtävien 

suorittamisessa ja dokumentoinnissa. (Voutilainen 2012, s. 45-50.)  

Poliisin tehtävät ja hallinnollisen asiankäsittelyn normiohjaus perustuu seuraaviin 

keskeisiin lakeihin ja säännöksiin:  

 Suomen perustuslaki 731/1999 (ylin kansallisessa normihierarkiassa) 

 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019 

 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 616/2019 

 Tietosuojalaki 1050/2018 

 EU:n tietosuoja-asetus 679/2016 

 Laki arkistolain muuttamisesta 1146/2016 

 Laki Kansallisarkistosta 1145/2016 

 Laki Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 

 Poliisilaki 872/2011 

 Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 681/2010 

 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä luottamuspalveluista 

617/2009 

 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 

 Hallintolaki 434/2003 

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 

 Henkilötietolaki 523/1999 

 Arkistolaki 831/1994 

 Tietoturvasäädökset 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/gdpr
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
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 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI -ohjeet 

Arkistolaitos antaa julkishallinnon viranomaisille asianhallintaa koskevia sitovia 

määräyksiä (esim. SÄHKE2-normi), ohjeita ja suosituksia sekä seulontapäätöksiä. 

Kansallisarkiston antamat normit koskevat muun muassa säilytysaikoja, rekisteröintiä, 

säilyttämisvälineitä, kuvailua ja luettelointia sekä arkistonmuodostussuunnitelmaa. 

(Arkistolaitos.) Tämän lisäksi on olemassa sekä kansainvälisiä että kansallisia 

asiakirjahallinnan standardeja, joiden avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa 

viranomaisen toimintaa.  

Asiakirjahallinnan standardien käyttöönotto on vapaaehtoista. Niiden soveltaminen 

ja noudattamiskäytännöt ovat sidoksissa organisaation toimintakulttuuriin sekä hyvän 

hallinnon ja tiedonhallintatavan toteutumiseen.  Vaikka hyvät tiedonhallintakäytännöt 

laatuvaatimuksineen ja toiminnan läpinäkyvyys edellyttävät toteutuakseen laaja-alaista 

normien ja ohjeiden noudattamista, niin yhteisten toimintatapojen kautta on 

mahdollista sujuvoittaa yhteistyötä. (Henttonen, 2019.) 

Alan standardit on tarkoitettu asiakirjahallinnan ammattilaisille ohella myös 

organisaation johdolle, jotka vastaavat asianhallintaprosessien ja -järjestelmien 

suunnittelusta sekä asiakirjahallinnan metatietojen tunnistamisesta. Hyvä ja toimiva 

asiakirjahallinta vaatii riittävät resurssit, systemaattista suunnittelua, ajan tasalla olevaa 

ohjeistusta, oikeaa vastuuttamista sekä kattavaa toimintatapojen määrittelyä. Kyse on 

siis hyvin pitkälti oikeanlaisesta johtamisesta ja laatutyöstä. (Henttonen, 2019.) 

Asiakirjahallinnan johtamisstandardien (ISO 30300 ja ISO 30302) mukaan organisaation 

täytyy tunnistaa asiakirjahallinnan tarve ja luoda toimintatavat, joilla varmistetaan 

kokonaisuuden toimivuus ja kehittäminen. Asiakirjahallinnan roolit tulee kirkastaa ja 

vastuut määritellä. Lisäksi täytyy olla näkemys systemaattisista prosesseista, joita 

seurataan ja parannetaan. Johdon on panostettava asiaan ja työntekijöiden 

tiedostettava se. ”Asiakirjahallinnan johtamisstandardien tavoitteena on tehdä hyvästä 

asiakirjahallinnasta yksi organisaation johdon prioriteeteista”. (Henttonen, 2019.) 
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2.2.4 Tiedonhallintalainsäädäntö ja muuttunut terminologia 

Lain (906/2019) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta voimaantulo ei ole ensimmäinen 

suuri muutos, sillä arkistolaki ja asetukset ovat muuttuneet vuosien saatossa. Vuoden 

1939 arkistolain tavoitteena oli säilyttää lähes kaikki mahdollinen asiakirja-aineisto. 

Silloisen lain mukaan asiakirjoja sai hävittää vain Kansallisarkiston luvalla, koska oltiin 

huolissaan siitä, että arkistoja ei ole eikä aineisto säily tuleville sukupolville. Tuona 

aikakautena puhuttiin tyypillisesti vain valtion arkistosta. Tutkimustiedon perusteella 

valtionarkisto oli melko huono käyttämään silloisen arkistolain antamia valtuuksia. 

(Orrman 2019, 128.) 

Suuri muutos tapahtui vuonna 1981 kun arkistolakiin (1981/1982) sisällytettiin vaatimus 

arkistonmuodostussuunnitelmista, jotka Kansallisarkisto vahvisti. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että valtionarkisto hyväksyi kaikkien aineistojen kaikki säilytysajat tuon 

lakimuutoksen jälkeen. Pian kuitenkin huomattiin, että lakimuutos toi liikaa työtä 

yhdelle virastolle, eikä se yksin pystynyt hallitsemaan kaikkea byrokratiaa. Vuoden 1994 

arkistolain (1994/831) mukana siirryttiin uuteen käytäntöön, jossa Kansallisarkisto 

päättää ainoastaan pysyvästi säilytettävästä ja viranomainen määräajan säilytettävästä 

aineistosta. (Orrman 2019, 129.)  

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleessa lain (906/2019) julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta keskeisenä ajatuksena puolestaan on, että ensin Kansallisarkisto antaa 

lausunnon ja sen jälkeen annetun lausunnon pohjalta lopullisen seulontapäätöksen 

tekee tiedonhallintaneuvottelukunta. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 

906/2019.) 

Kansainvälisellä tasolla, EU:n näkökulmasta, suurin muutos asiakirjahallintaan on tullut 

General Data Protection Regulation (GDPR) myötä. GDPR on osaltaan muuttanut myös 

ajatusmalleja ja alan terminologiaa. Tietosuojalainsäädännön voimaantulo on 

vaikuttanut myös organisaation toimintaan monin tavoin, muun muassa tuomalla 

aiempaa selkeämmät ja yhdenmukaisemmat kehykset henkilötietojen käsittelyyn EU:n 

sisällä. (Korpisaari & Pitkänen & Warma-Lehtinen 2018, s. 88.) Poliisin normiohjauksessa 
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henkilötietojen käsittelystä säännellään myös Laissa (616/2019) henkilötietojen 

käsittelystä poliisitoimessa sekä Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän 

VAHTI -ohjeilla (Valtiovarainministeriö).  

Tietosuojavaltuutetun oppaassa todetaan viranomaisen velvollisuus hahmottaa 

henkilötietojen käsittelyn nykytila tietosuoja-asetuksen vaikutusten kokonaiskuvaa 

arvioitaessa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2010.) Käytännössä tämä tarkoittaa 

olemassa olevien prosessien kuvaamista. Asianhallintaprosessin alkua voidaan pitää 

merkityksellisenä vaiheena. GDPR:n asettamien vaatimusten näkökulmasta on tärkeää, 

että laaditun tai saapuneen asiakirjan tiedot tunnistetaan heti prosessin alussa ja 

asiakirjallinen tieto ohjataan heti oikeaan paikkaan. On varmasti perustelua todeta, että 

GDPR:n kautta voidaan mahdollistaa organisaation prosessien parantaminen, koska 

prosessin alussa tehdyt toimenpiteet heijastuvat koko prosessin läpi. Hyvin hoidetut 

prosessit ovat laadukkaan asiakirjahallinnon ehdoton edellytys. (Korpisaari & Pitkänen 

&Warma-Lehtinen 2018, s. 88-89.)  

Lain (1145/2016) Kansallisarkistosta mukaan ”Kansallisarkiston tehtävänä on 

kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvän 

tiedon säilyminen”.  Lisäksi se toimii ”viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien 

tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena” (Laki 

Kansallisarkistosta 1145/2016).  

Laki (906/2019) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta toi mukanaan uusia vaatimuksia 

viranomaisen toimintaan toteuttaa organisaation tiedonhallintaa. Lain keskeisenä 

tarkoituksena on varmistaa viranomaisen tietoaineiston yhdenmukainen hallinta ja 

tietoturvallinen käsittely. Laki korostaa tietohallinnon, tiedonhallinnan ja 

asiakirjahallinnan yhteyttä tavoitteena julkishallinnon hyvää hallintoa noudattava 

tuloksellinen ja tietoturvallinen toimintatapa, johon pyritään edistämällä 

tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta.  Lainsäädännön nojalla 

organisaatioiden tiedonhallinnan vastuut on määriteltävä uudella tavalla. Lainsäädäntö 

kiinnittää vastuut ja velvollisuudet entistä enemmän organisaatiorakenteisiin ja sitä 

kautta edelleen tiedonhallintayksiköihin sekä arkistonmuodostajiin. Tiedonhallintalaki 
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on antanut kehykset myös arkistolain uudistukselle. (Laki julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta 906/2019.)  

Poliisissa tiedonhallintalain soveltaminen aloitettiin, kuten myös muissa viranomaisissa, 

tiedonhallintayksikön perustamisella. Poliisi on yksi tiedonhallintayksikkö, jota johtaa 

Poliisihallitus. Yksikön keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa miettiä ja suunnitella 

lain vaatimusten toteuttaminen viranomaisessa, tiedonhallintakokonaisuuden ohjeiden 

laatiminen, tarvittavan koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä lain vaatimusten 

toteuttamisen ja ohjeiden noudattamisen valvominen (Laki julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta 906/2019.) Tiivistettynä tämä tarkoittaa tiedon elinkaaren ohjaamista 

tavoitteena tiedon laadukas hallinta ja sitä kautta tiedon hyödyntäminen ja käytettävyys 

sen elinkaaren eri vaiheissa.  

Viranomainen on myös velvollinen digitalisoimaan asianhallintaprosessinsa. 

Tarkoituksena ei ole kuitenkaan lisätä viranomaisille kohdistuva työmäärä, vaan 

tavoitteena on tiedonhallinnan yhdenmukaistaminen, asianhallinnan kehittämisen, 

toimintojen digitalisoinnin ja laajenevien tietoturvallisuustarpeiden vuoksi. 

Viranomaisen on tärkeää ymmärtää lain vaikutukset kokonaisvaltaisesti 

digitalisoituvassa toimintaympäristössä. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 

906/2019.)  

2.2.5 Poliisin hallinnollinen asiankäsittely 

Harmittavasti ja varsin usein asianhallintajärjestelmät ovat nimeltään vain 

asianhallintajärjestelmiä. Silloin niissä korostuu väärä asia, koska niitä ei ole tehty 

pelkkää asianhallintaa varten. Järjestelmissä hallitaan työ- ja toimintaprosesseja ja sitä 

kautta ne ovat myös sidoksissa lainsäädäntöön. Voidaan siis perustellusti todeta, että 

kyseessä on lainsäädäntöön perustuva viranomaistehtävä, jolla on substanssitehtävien 

kautta tärkeä merkitys viranomaisen tehtävien hoitamisessa. Se, että järjestelmiä 

kutsutaan asianhallintajärjestelmiksi voi osaltaan olla syy siihen, että niillä ei ole 

kovinkaan hyvä maine hallinnossa eivätkä virkamiehet välttämättä koe asiahallinnan 

liittyvän heidän substanssitehtäviensä hoitamiseen. Nimeämällä järjestelmät 
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päätöksenteon järjestelmiksi olisi jo paljon parempi kaiku ja suhtautuminen 

asiahallintajärjestelmiin muuttuisi myönteisemmäksi.  

Järjestelmää kohtaan ilmenevä muutosvastarinta voi pahimmillaan saada aikaiseksi sen, 

että koko organisaatio kokee järjestelmän käytön kielteisenä ja tiedostaa sen kuuluvan 

vain tiedonhallinnan vastuualueelle. Asenne järjestelmää kohtaan voi muodostua 

torjuvaksi. Muuttuvia tehtäviä ei kyetä enää hallitsemaan monimutkaisessa 

toimintaympäristössä vanhoihin valta-asemiin tukeutumalla ja omia byrokratian 

reviirejä varjelemalla (Puukka 2005, s. 257).  

Muutosvastarinta on kuitenkin luonnollinen osa mitä tahansa muutosprosessia. Hyvin 

usein se ilmenee välinpitämättömyytenä ja informaation torjumisena. Pahimmillaan 

järjestelmää ei suostuta käyttämään, vaan toimitaan vastoin ohjeistusta vanhojen 

toimintatapojen mukaisesti laatimalla asiakirjat järjestelmän ulkopuolella ja 

allekirjoittamalla ne manuaalisesti. Seurauksena on, että arkistoon kuuluvia asiakirjoja 

säilytetään paperisina mapeissa omissa työhuoneissa, joissa ne kirjaamottomina eivät 

koskaan muodostu osaksi organisaation asiakirja-aineistoa. Osa historiasta voi jäädä 

kertomatta, jos pysyvästi määritelty asiakirja-aineisto ei saavuta loppusijoituspaikkaa.  

Siksi onkin tärkeää muistaa, että asiakirjahallinto on viranomaisen lakisääteinen tehtävä, 

jota ohjaavat monet velvoittavat säädökset ja sitovat määräykset. Lain (621/1999) 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta 18 §:n mukaan ”Viranomaisen tulee hyvän 

tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja 

tietojärjestelmien sekä niihin sisällyttävien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, 

käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun 

vaikuttavista tekijöistä” (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). 

Digitalisaation vauhtiin on uskaltauduttava, mikäli organisaatiossa on käytössä 

sähköinen asianhallintajärjestelmä. Muita vaihtoehtoja ei ole, sillä vanhaan ei kannata 

enää ripustautua.  

Arkistolain (831/1994) 8 §:n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen 

arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Poliisiyksikön johdon 
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vastuulla on tunnistaa ja resursoida yksikkönsä asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan 

tehtävät, huolehtia niihin liittyvistä vastuunjaoista, toiminnan laadusta ja jatkuvuudesta 

sekä sitoutua poliisin yhteisiin toimintamalleihin. Kunkin virkamiehen tehtävä on edistää 

omia virkatehtäviä hoitaessaan hyvän tiedonhallintatavan toteutumista.  

Lain (621/1999) viranomaisen toiminnan julkisuudesta 18 §:n mukaan viranomaisen 

tulee hyvän tiedonhallintavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja 

tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, 

käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun 

vaikuttavista tekijöistä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 18 §.) Kyse 

on keskeisestä ja merkityksellisestä asiasta sekä laatutyöstä.  

2.2.6 Poliisin tiedonhallintapolitiikka 

Poliisin tiedonhallintapolitiikassa (POL-2017-26894) määritellään tiedonhallinnan 

tavoitteet, periaatteet, vastuut ja toteutuskeinot poliisissa. Tiedonhallintapolitiikkaa 

tarkennetaan tietojen käsittelyä ja tiedon elinkaarisuunnittelua koskevissa määräyksissä 

ja ohjeissa. Tietosuojaan, tietoturvaan ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan poliisin 

tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa sekä sitä tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. 

(Poliisihallitus 2017b.) 

Poliisihallituksen määräys (POL-2017-21882) asiankäsittelystä poliisin hallinnollisen 

asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmässä on osa poliisin 

tiedonhallintapolitiikan toteuttamista.  Määräys luo puitteet poliisin hallinnollisen 

asiankäsittelyn suunnittelulle ja toteutukselle. Käytännössä määräyksessä on kyse 

asiankäsittelystä Acta -järjestelmässä. Poliisihallitus vastaa poliisin asiakirjahallinnon ja 

hallinnollisen asiankäsittelyn valtakunnallisesta ohjauksesta ja kokonaissuunnittelusta 

sekä poliisin tiedonhallintapolitiikan toteuttamista. Määräystä täydennetään 

tarkentavilla toimintaohjeilla ja järjestelmän käyttöohjeilla. (Poliisihallitus 2017a.)  

Määräyksen (POL-2017-21882) tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää 

hallinnolliseen asiankäsittelyyn liittyvää tiedonhallintaa ja tietojen käsittelyä sekä 

hallinnollisten asioiden käsittelyyn osallistuvien poliisiyksiköiden tehtäviä ja vastuita 
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tiedon koko elinkaaren ajan poliisihallinnossa. Määräyksellä pyritään tehostamaan 

poliisihallinnon toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden valmistelua, käsittelyä, 

päätöksentekoa ja arkistointia sekä asiakirjallisten tietojen hallintaa. (Poliisihallitus 

2017a.) 

Asiakirjalliset tiedot ovat osa poliisiorganisaation pääomaa, minkä vuoksi niiden 

laatuvaatimukset on turvattava, käsittelykäytännöt suunniteltava huolellisesti ja 

suojaaminen varmistettava. Actan oikeaoppinen käyttö varmistaa asiakirjojen ja 

tietojen käytettävyyden, tietojen yhdenmukaisen hallinnan ja asioiden 

käsittelyvaiheiden seurannan.  Lisäksi se edistää julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan 

toteutumista, mahdollistaa tietopalvelun toimintaedellytykset sekä tuottaa toiminnan 

suunnittelussa ja raportoinnissa hyödynnettävää tietoa.  

2.3 Asianhallinta byrokratian näkökulmasta 

”Menneisyys on johdanto” (Terry Cook 2014.) 

Lähes kaikkea toimintaa on vuosisatojen ajan säädelty tai ohjailtu jonkin ylemmän tahon 

toimesta. Kautta aikojen hallinto-organisaatioiden painettu informaatio on toiminut 

todisteena organisaation toiminnasta. (Orrman 2019, 26.) Viranomaisen tehtävien 

hoitamisen tuloksena syntyvät aineistot dokumentoivat organisaation toimintaa ja 

toimivat sitä kautta myös johdantona seuraaville sukupolville. (Henttonen 2015, 10.) 

Kautta historian on todistettu, että asiakirjojen kautta kerromme itse oman 

historiaamme.  

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kolmantena ulottuvuutena käytetään Max 

Weberin organisaatioteoriaan perustuvaa byrokratiamallia, jota tarkastellaan Vartolan 

(2004) näkökulmasta. (Vartola 2004b, s. 14 ja 175.) Tarkoitus on tuoda esille, miksi 

byrokratia on tärkeä asia vielä tällä vuosituhannella, vaikka tietotekniikan kehitys on 

huimaa ja elämme digivallankumouksen aikaa. Jos emme ymmärrä menneisyyden 

suhdetta nykyiseen toimintaan, emme voi hallita nykyisyyttä emmekä suunnitella 

tulevaa.  
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Mäkisen (2013) mukaan on tärkeä ymmärtää nykyisyys historiallisena ja sosiaalisena 

konstruktiona, jolla on tietty alkupiste ja kehityskaari, jonka elinkaarella olemme tällä 

hetkellä monessa asiassa suuren muutoksen kynnyksellä. Tätä kautta pystymme 

hahmottamaan paremmin tulevaa kehitystä. Toisin sanoen, ”kun tiedämme mistä 

olemme tulossa, ymmärrämme paremmin mitä se meille merkitsee ja minne olemme 

menossa”. (Mäkinen 2013, s. 1-2.) 

Hallinnolliset asiat tähtäävät siihen, että organisaation perustyö on lain mukaista sekä 

samalla myös tehokasta, taloudellista ja laadukasta. Asioita ei ole tarkoitus pyörittää 

hallinnon itsensä vuoksi, vaan niillä pitää olla käytännön yhteys organisaation tehtävään. 

Poliisiorganisaatiossa kaikki toiminta on tarkoitus pitää laadukkaana ja tehokkaana. 

Hallinnollisen järjestelmän tarkoitus ei ole itsessään olla hallinnollinen hallinnossa, vaan 

se konkretisoituu toiminnassa. Poliisiammattikorkeakoulun ydintehtäviä ovat opetus ja 

oppiminen sekä tutkimus- ja kehittäminen (laki Poliisiammattikorkeakoulusta 

1164/2013) ja sitä kautta oppilaitos tukee poliisin työtä. Tehtävä ei rajoitu pelkästään 

koulutukseen ja tutkimukseen, vaan oppilaitoksen tulee huolehtia tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan pohjautuvan tutkimustiedon perusteella toteutetun 

koulutussuunnittelun kautta myös siitä, että poliisit tekevät työtään oikein 

koulutettuina. Kyse on hyvin pitkälti laatutyöstä.   

Seuraavassa alaluvussa on tarkoitus kuvata asiakirjahallintoa byrokratian näkökulmasta 

ja selvittää mikä Weberin organisaatioteorian yhteys tämän tutkimuksen kannalta. 

Weberin ideaalimallin avulla kuvataan miten hallinnon tehokkuus ja toimivuus sekä 

määrämuotoisuus ovat sidoksissa ohjeisiin tukeutuvaan toimintaan. Kysymys ei ole siitä 

tarvitaanko ohjeita, vaan siitä noudatetaanko niitä. Olennaista on niiden 

tarkoituksenmukaisuus ja tieto siitä, palvelevatko ne organisaation tehtävää riittävän 

tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Asiakirjahallinto ei ole byrokratian kukkanen, vaan se 

voidaan isossa kuvassa nähdä selkärankana tehtävien hoitamiselle viranomaisessa.  
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2.3.1 Weber ja tehokkaan hallinnon malli 

Teoriassaan Weber tarkastelee työelämän organisaatioiden perusrakenteita ja kuvaa 

byrokraattisen koneiston ideaalimallin eli tehokkaan hallinnon muodon, jossa hallinto 

toimii kuin kone. Byrokratiateoriaa voidaan pitää eräänlaisena kivijalkateoriana 

tutkimukselle, jolle hallinnon ja organisaatioiden tutkimus on myöhemmin tukeutunut. 

Tietämys tästä auttaa meitä ymmärtämään paremmin nykyajan hallintojärjestelmiä. 

Lisäksi idea byrokratiasta antaa pätevän välineen hallinnon kehittyneisyyden arviointiin 

ja parantamiseen. (Vartola 2004b, 20-22, 175-176 ja 182.)  

Tässä tutkimuksessa Weberin ideaalimallin avulla verrataan miten lähellä tai kaukana 

poliisiorganisaatio tästä mallista tänä päivänä on. Ideaalimallia voidaan lähestyä 

ohjeistuksen kautta. Mikäli ohjeistusta ei lueta tai ei noudateta, niin ei myöskään ole 

olemassa yhteisiä pelisääntöjä. Joten silloin organisaatio voi myöskään toimia kuin kone. 

Tehokkaan toiminnan lähtökohtana on sääntöjen, ohjeiden ja määräysten 

noudattaminen koko organisaatiossa kaikilla sen tasoilla. (Vartola 2004b, 20-22, 182.) 

Organisaatiorakennetta painottavat klassiset organisaatioteoriat syntyivät 1900 -luvun 

alkupuoliskolla. Organisaatiotutkimuksessa keskityttiin organisaation rakenteellisiin 

seikkoihin tarkoituksena selvittää, miten mahdollisimman suuri tehokkuus voidaan 

saavuttaa. Organisaation sisäistä tehokkuutta pyrittiin parantamaan muun muassa 

laatimalla säännöt ja toimintatapaohjeet, joiden mukaan tuli toimia. Max Weber oli 

ensimmäisiä organisaatioteoreetikkoja, joka tutki byrokraattista organisaatiota. 

Weberin mukaan byrokratian etuna oli sen tehokkuus. Weberin havaitsemia 

byrokraattisuuden piirteitä esiintyy lähes kaikissa organisaatioissa vielä nykyäänkin. 

(Juuti 2006, s. 214.)    

Weberin organisaatioteorian lähtökohtana on byrokratian näkökulma, jossa toiminta on 

järkiperäistä, tehokasta ja taloudellista. Resursseja säästetään, kun kaikki saadaan 

toimimaan maksimaalisesti. Ideaalisella byrokratialla Weber tarkoittaa hallintomallia, 

jossa työskennellään selkeän ohjeistuksen alaisena ja valta perustuu työntekijöiden 

ammattitaitoon ja asemaan organisaatiossa. Weber määrittelee säännöt, ohjeet ja 
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määräykset sekä asiakirjat osaksi organisaation tehokasta toimintaa. Weberin mukaan 

asiakirjojen rooli on tärkeä tehokkaan ja toimivan organisaation muodostumisessa. 

Päätökset byrokraattisessa organisaatiossa tehdään sääntöjen perusteella. 

Byrokraattisen organisaation tarkoituksena on toimia organisaation johdon asettamien 

tavoitteiden mukaisesti. (Vartola 2004b, 20-22.)  

Mintzberg (1979, 1983) jakaa organisaatiot mekaanisiin byrokratioihin ja 

asiantuntijabyrokratioihin. Mekaaninen byrokratia on Mintzbergin terminologiassa 

lähinnä Weberin byrokratian ihannemallia. Sille on tyypillistä muun muassa sääntöjen 

runsaus ja korkea standardoinnin aste. (Mintzberg 1983, s. 161-184.) 

Asiantuntijabyrokratioissa, joista esimerkkinä ovat yliopistot ja koulujen organisaatiot, 

on paljon sääntöjä ja standardeja. (Mintzberg 1983, s. 185-208.) Suuri osa toiminnan 

hoitamiseen liittyvästä ohjauksesta ja ohjeistamisesta jätetään toimintaa hoitaville 

asiantuntijoille, jotka ovat sisäistäneet tarvittavat taidot ja standardit. (Juuti 2006, s. 

225-226.) 

Historiallisesta näkökulmasta byrokratia on merkinnyt valtavaa kehitystä, joka juontuu 

tasapuolisuudesta ja rationaalisuudesta sekä yhteisistä julkilausutuista säännöistä. 

Aikaisemmin päätöksenteko saattoi suuressa määrin perustua itsevaltaisiin ja toisaalta 

ristiriitaisiinkin päätöksiin. Usein myös nepotismi ja tuttavuussuhteet vaikuttivat 

lopputulokseen. Perusteista riippumatta etuoikeutetussa asemassa olevilla oli 

paremmat mahdollisuudet ajaa asiaansa eteenpäin kuin heikommassa asemassa 

olevilla. (Vartola 2004a, s. 12-13.) 

Nykyorganisaatiossa voidaan nähdä byrokraattisia piirteitä. Byrokraattinen 

päätöksenteko perustuu ennen kaikkea määrämuotoisiin kirjallisiin dokumentteihin ja 

prosesseihin. (Vartola 2004a, s. 14). Käsittelytapa on etukäteen tiedossa ja päätökset 

ovat jälkikäteen löydettävissä ja todennettavissa. Aikaisemmin arkistohyllyistä, nyt 

koneiden sisältä - bittiavaruudesta.  

Byrokratian yhteydessä puhutaan "virkakoneistosta" ja Weberkin käytti metaforaa 

ihmisistä rattaiden osana. Siinä on sekä hyvä että huono kaiku. Ihmisen toimintaa 
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voidaan rinnastaa koneeseen. Ihmiset kuitenkin yleensä ovat aika huonoja ja 

haluttomia toimimaan koneina. Koneet ovat siinä parempia. (Airaksinen 2006, 167-

175.) 

Tämän perusteella voidaan ajatella, että nykyaikainen asianhallintajärjestelmä on 

välittäjä ihmisten ja päätöksiä tuottavan byrokratiakoneiston välillä. 

Asianhallintajärjestelmä on konkreettinen ilmentymä weberiläisestä ideaalikoneesta. Se 

tuottaa, tallentaa ja jakelee päätöksiä sekä muita asiakirjoja määrämuotoisesti, ennalta 

sovittujen käyttösääntöjen ja kaikille saman prosessin mukaisesti. Konemainen 

hallintojärjestelmä suorittaa tehtävänsä luotettavasti ja tehokkaasti (Vartola 2004a, s. 

22.)  

Toisena näkökulmana voidaan nostaa esiin tiedolla johtaminen ja tiedon johtaminen. 

Kun pohditaan millä tavalla byrokratia ja tiedolla johtaminen ovat sidoksissa toisiinsa, 

voidaan todeta, että molemmissa päämääriä ovat parempi laatu, oikeusturva ja 

käytettävyys. Pyrkimyksenä on saada oikea tieto oikeaan aikaan niille, jotka tietoa 

tarvitsevat. Jos tätä peilataan poliisiorganisaatioon, voidaan todeta, että välineitä 

laadullisen päämäärän saavuttamiseksi ovat ajantasainen ohjeistus ja 

asianhallintajärjestelmä, jossa määrämuotoiset toimintaprosessit ohjaavat tiedon 

kulkua. Vartolan (2004a) mukaan byrokratia merkitsee ennen kaikkea tietoon 

perustuvaa kontrollia (Vartola 2004a, s. 15).   

2.3.2 Byrokratian mahdollisuudet prosessien ohjaamisessa 

Kun pohditaan byrokratian mahdollisuuksia prossien johtamisessa, niin Airaksisen 

(2006) mukaan lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että nykyorganisaatiot eivät ole 

mekaanisia koneita, vaan verkostomaisia toimintaympäristöjä, joissa eivät päde 

mekaaniset säännöt, vaikka niin haluaisimmekin. Toimintakulttuurimme sisältää 

epävarmuutta, sillä koko ajan tapahtuu asioita, joita ei voida ennustaa. Lisäksi toimintaa 

voi hankaloittaa usein myös kommunikointiin liittyvät asiat. (Airaksinen 2006, s. 31.)  

Poliisin toiminta on sääntöpohjaista ja siksi joudutaankin hyvin pitkälti toimimaan 

normihierarkian pohjalta ja sen mukaisesti. Organisaation ja johdon on myös kyettävä 
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toimimaan jatkuvasti kasvavien tietomäärien kanssa, mihin digitalisaatio on lisännyt 

omat haasteensa. Jotta tämä onnistuisi, on tietoa pystyttävä hallitsemaan ja ohjaamaan 

mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.  

Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tutkittavan aiheen asemoitumista 

nykyorganisaatioteoriaan, vaan tärkeämpänä nähdään sen vertaamista Weberin 

organisaatioteoriaan (Vartola 2004a ja 2004b), jonka keskeisenä ajatuksena oli, että 

perusosaaminen turvataan hyvillä ohjeilla. On siis perusteltua tutkia ohjeiden merkitystä 

nykyorganisaatiossa ja sitä kautta edelleen selvittää, miten informaatio-ohjauksella 

voidaan vaikuttaa asianhallintaprosessin läpivientiin sekä tunnistetaanko informaatio-

ohjaus tai onko sitä olemassa.  

Byrokratioille on tyypillistä vahva sisäinen valvonta. Toiminnan on oltava lakiin, 

asetuksiin ja niitä täydentäviin viranomaisten ohjeisiin ja määräyksiin perustuvaa. 

Weberin teoriassa lähtökohtana on sääntöjen, ohjeiden ja määräysten noudattaminen 

sekä niiden keskeisyys. Jos ohjeita ei lueta, ei organisaatio voi myöskään toimia kuin 

kone. Eikä hallinnossa voida toimia siten, että toiminta on selkeää ja kaikki tapahtuu 

sekä oikea-aikaisesti että oikealla tavalla. Vaikka byrokratia toteuttaa säädettyjä lakeja 

ja muita säädöksiä, niin pelkkä lainsäädäntöä toteuttava ja valvova hallinto ei kuitenkaan 

riitä, vaan päämäärien saavuttaminen edellyttää myös yhteistyötä. (Vartola 2004a, s. 18 

ja 20.)  
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät aiheeseen liittyvät 

tutkimukset. Yleisesti voidaan todeta, että asiakirjahallintoa on tutkittu aika vähän 

Suomessa ja tämän tutkimuksen kohteena olevaa aihepiiriä ei ole juurikaan Suomessa 

aikaisemmin empiirisesti poliisihallinnossa tutkittu.  

3.1 Aikaisempaa tutkimusta 

Informaatiotutkimus tarkastelee erilaisia tapoja tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa. 

Lisäksi se tarkastelee tiedon säilyttämiseen, välittämiseen ja hankkimiseen liittyviä 

asioita organisaatioiden näkökulmasta. (Jalonen 2008.) Asiakirjahallinnon akateeminen 

tutkimus on edelleen vähäistä. Kehittyvänä tutkimusalueena se pyrkii tietopohjansa 

laajentamiseen ja tutkimustiedon tuottamiseen. Informaatiotutkimuksen keskeisiä 

kohteita ovat esimerkiksi asiakirjahallinta ja asiakirjallisen tiedon toimintaprosessit. 

(Valtonen 2005 ja Henttonen 2015, s. 55.) 

Tämän tutkimuksen kannalta relevanttia tutkimuskirjallisuutta on vaikea löytää. 

Asiakirjahallinnan tieteelliset kriteerit täyttäviä vertaisarvioituja kansainvälisiä julkaisuja 

ei ole saatavilla kovinkaan paljon (Henttonen 2015, s. 47). Tieteellisiä artikkeleita 

julkaistaan kyllä koko ajan, mutta ne ovat luonteeltaan ja näkökulmiltaan kuitenkin 

toisenlaisia, eikä niitä voi hyödyntää tässä tutkimuksessa, koska tutkimuksellista 

tulokulmaa tarkastelussa olevaan aihepiiriin ei löydy. Artikkeleissa puhutaan jonkin 

verran kokonaisvaltaisesta tiedonhallinnasta. Jotain artikkeleita löytyy myös 

johtamiskirjallisuuden puolelta. Niissä käsitellään johtajuutta ja toiminnan johtamista, 

mutta niillä ei ole kuitenkaan selkeää yhteyttä nyt tutkittavaan aiheeseen. Pro gradu -

tasoisia tutkimuksia valmistuu kaiken aikaa informaatiotutkimuksen alalta. Niitä ei 

kuitenkaan nyt oteta lähempään tarkasteluun.  

Keskeisistä alan tutkimuksista nostetaan esille Marjo Rita Valtosen (2005) tutkimus 

poliisin esitutkinnan dokumentoinnista, Johanna Gunnlaugsdottirin (2006) väitös 

sähköisten asianhallintajärjestelmien käyttöönotosta Islannissa, Sari Mäkisen (2013) 
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tutkimus asiakirjahallinnasta mobiilissa työssä ja Saara Packalénin (2017) tutkimus 

tehtäväluokituksesta suomalaisissa julkisen sektorin organisaatioissa. Nämä 

väitöstutkimukset ovat hyödyllisiä tämän tutkimuksen näkökulmasta sekä sen 

toteuttamisessa.  

Valtosta voidaan pitää kansallisella tasolla asiakirjahallinnon alan tutkimuksen 

pioneerina. Ensimmäisessä suomalaisessa asiakirjahallinnon alan 

väitöstutkimuksessaan Valtonen (2005) on tarkastellut toiminnallisen asiakirjatiedon 

hallintaa sekä vaatimuksia poliisin esitutkintaprosessin kautta. Hän on todennut 

toiminnallisuuden lisäksi asiakirjoilla olevan myös juridista ja kulttuurista merkitystä. 

Tutkimus osoitti, että vaikka tietojärjestelmien päivittäiskäyttö koettiin hankalaksi 

operatiivisen poliisitoiminnan näkökulmasta, niin käyttö helpottaa työtä ja mahdollistaa 

uusia tapoja työskennellä. Tutkimuksen mukaan vastuullinen asiakirjahallinta edellyttää 

jo suunnitteluvaiheessa organisaation toiminnan sekä tiedonhallinnan vaatimusten 

huomioimista. (Valtonen 2005.) 

Valtonen (2005) tuo tutkimuksessaan esille monitasoisen normihierarkian eritasoisine 

vaatimuksineen ja korostaa lakisääteisen tiedonhallintasuunnitelman merkitystä 

asiakirjallisen tiedon elinkaarenhallinnassa ja arvonmäärityksessä. Hänen mukaansa 

tiedonhallintasuunnitelma ei kuitenkaan tavoita kohdettaan ja siksi normien 

noudattamisessa voidaan tunnistaa sekä normikohtaisia että käyttäjä- ja 

tehtäväkohtaisia eroavaisuuksia. Erityisesti asiakirjahallinnan normit koettiin irralliseksi 

toimintakontekstista ja siksi niiden noudattamattomuus oli hyvin yleistä. (Valtonen 

2005.) 

Valtosen (2005) tutkimus antaa tietoa asiakirjahallinnan laajasta tehtäväkentästä ja 

asiakirjahallinnan merkityksestä tehtävien hoitamisessa. Lisäksi tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että asianhallintajärjestelmien käyttöönotto sekä suunnittelu- ja 

kehittämistehtävissä on lähtökohdaksi otettava tehtäväkohtainen luokittelu, jonka 

kautta saatu tietoarkkitehtuuri palvelee kokonaisvaltaista asianhallinnan 

toimintaprosessien hallintaa. (Valtonen 2005.) 



 

30 

 

Gunnlaugsdottir (2006) on tutkimuksessaan selvittänyt sähköisen 

asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja käyttöä. Tutkimus kohdistui kahdeksaan 

islantilaiseen organisaatioon. Tutkimuksessa selvisi, että käyttöönottoa tärkeämpänä 

pidettiin järjestelmän käyttöön liittyvää tukea, kuten ylimmän johdon tuki, järjestelmän 

kehittämis- ja järjestelmätukea sekä riittävän kattavaa järjestelmän peruskoulutusta. 

(Gunnlaugsdottir 2006.) 

Gunnlaugsdottirin tutkimuksessa selvisi, että järjestelmän käyttöön vaikuttivat 

oleellisesti henkilöiden tehtävät. Sähköpostit koettiin ongelmaksi, koska niitä ei 

mielletty organisaation asiakirjoiksi. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että 

koulutuksella oli selkeä vaikutus siihen, miten mielekkääksi järjestelmän käyttäminen 

koettiin. Järjestelmää pidettiin tehokkaana ja sen katsottiin myös antavan puitteet 

laadukkaan asiakirjanhallinnon järjestämiselle. (Gunnlaugsdottir 2006.) 

Väitöskirjassaan Mäkinen (2013) toteaa organisaation näkökulmasta olevan merkitystä, 

miten tiedonhallintaa hoidetaan, koska kyseessä on asiakirjallisesta tiedosta 

muodostuva organisaation yhteinen muisti, jonka tallentaminen on 

kulttuurihistoriallisesti tärkeää.  Mäkisen tutkimuksessa ilmeni, että asiakirjahallinnassa 

ei huomioitu riittävästi uusia työskentelytapoja, eikä työelämän muutoksen mukanaan 

tuomia haasteita. Mäkisen mukaan asiakirjahallinnassa tulisi paremmin huomioida 

vaihtoehtoinset työskentelytavat sekä pyrkiä selvittämään tarkemmin kunkin omassa 

tiedonhallinnassa kohtaamat ongelmat. (Mäkinen 2013.)  

Mäkisen (2013) tutkimus toi mobiilityön tiedonhallinnan haasteiden myötä uutta tietoa 

koko asianhallinnan kentästä. Tutkimustulokset paljastivat, että asianhallinnan 

asiantuntijoiden merkitystä organisaation toiminnan kontekstissa ei tunneta riittävästi. 

Tutkimuksen mukaan substanssitehtävissä kaivataan toimivaa ja joustavaa 

tiedonhallinnan ohjausta. (Mäkinen 2013.) Johtopäätösten mukaan voidaan todeta, että 

käyttäjät ovat mobiilin haasteiden kanssa aika yksin.  

Mäkisen (2013) mukaan asiakirjahallinta ei ole vai pakollinen erillään toimiva 

tukitoiminto, joka tehtävänä on hoitaa hallintodiaarin lisäksi paperiarkistoa. 
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Asiakirjahallinnan kautta tietovarannot kulkevat läpi organisaation ja koskevat kaikkia 

työntekijöitä. Mäkisen mukaan asiakirjahallinnan toiminta ulottuu monen eri toimialan 

rajapintaan. Lisäksi hän näkee organisaation ydintoimintojen suoran vaikutuksen 

asiakirjahallinnan toimialaan. (Mäkinen 2013.) Asiakirjahallinta on osa jokaisen 

virkamiehen työtehtäviä, ja siksi sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttö kuuluukin 

tänä päivänä jokaisen työntekijän perustaitoihin ja osaamiseen.   

Packalén on tutkinut tehtäväluokitusta suomalaisessa julkishallinnon organisaatiossa 

asiakirjahallinnan ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimus kuvaa ja analysoi 

tehtäväluokitukseen liittyvää problematiikkaa asiakirjahallintakontekstissa. 

Tutkimustulokset osoittivat, että tehtäväluokitus voidaan ymmärtää eri tavoin. 

Asiakirjahallinnan ammattilaisten ymmärryksen vahvuutena on heidän työtehtäviensä 

sidonnaisuus tehtäväluokitukseen. (Packalén 2017.) 

Organisaation näkökulmasta tehtäväluokituksen käytössä tunnistettiin haasteita muun 

muassa monitulkintaisen ja vaihtelevan terminologian suhteen. Tutkimustulosten 

mukaan selkeä ja yhtenäisesti noudatettava logiikka puuttui eri organisaatioiden välillä. 

Tulokset viittasivat siihen, että eri käyttökonteksteissa ja käyttäjien keskuudessa oli 

ongelmia käytössä olevan terminologian suhteen. Tutkimuksen perusteella voitiin 

osoittaa, että yhtenäinen teoreettinen pohja olisi tarpeen tehtäväpohjaiselle 

asiakirjatiedon organisoinnille. (Packalén 2017.) 
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4 TUTKIMUSASETELMA JA MENETELMÄT 

Tässä luvussa kerrotaan, miten tutkimus tehtiin. Tarkoitus on kuvata tutkimuksen 

eteneminen siten, että kuvatun perusteella pystytään arvioimaan tutkimuksen 

luotettavuus. Lisäksi tutkimus pyritään kuvaamaan niin tarkasti, että se olisi myös 

toistettavissa.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn 

nykytilasta ja asianhallintajärjestelmän käytöstä informaatio-ohjauksen kontekstissa.  

Kyseessä oli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja tuloksia 

analysoitiin vertailemalla poliisin asianhallinnan asiantuntijoiden ja hallinnon 

asianhallintajärjestelmän peruskäyttäjien vastauksia keskenään sisällönanalyysin avulla.  

Tutkimuskysymys oli: Onko informaatio-ohjaus riittävän selkeää ja johdonmukaista?  

Tutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää, onko hallinnollisen asiankäsittelyn 

informaatio-ohjaus riittävän selkeää ja johdonmukaista sekä ymmärretäänkö sähköisen 

asianhallinnan hyöty substanssitehtävien hoitamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tuottaa toimenpidesuosituksia, joiden avulla informaatio-ohjausta voidaan parantaa. 

Tutkimuksessa hallinnollista asiankäsittelyä tarkasteltiin informaatio-ohjauksen 

kontekstissa, jossa keskeisiä toimijoita olivat sähköisen asianhallintajärjestelmän 

käyttäjät (substanssitehtävien hoitaminen), asiakirjahallinnon asiantuntijat 

(käyttöönottoon ja ylläpitävään kehittämiseen osallistuneet), esimiestehtävissä toimivat 

(toimeenpaneva taho) ja organisaation johto (ohjaava taho).  

Tutkimuksessa analysoitiin kahden käyttäjäryhmän näkemyksiä sähköisestä 

asianhallinnasta ja selvitettiin informaatio-ohjauksen vaikutusta asianhallintaprosessin 

läpivientiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin lähtökohtaisesti kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää pyrkien tutkimuskohteen laadun, ominaisuuksien ja merkityksien 

mahdollisimman kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen (Hirsjärvi & Hurme 2004.)  
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Tutkimuksen tavoitteena oli poliisin sähköiseen asianhallintaan ja hallinnolliseen 

asiankäsittelyyn liittyvien haasteiden ja ongelmien sekä mahdollisuuksien näkyvyyden 

lisääminen järjestelmän kahden eri käyttäjäryhmän näkemyksiä ja vastauksia 

vertailemalla.  

Tutkimuksen taustaoletuksena oli, että perusosaaminen varmistetaan hyvillä ohjeilla. 

Tutkimuksen kohteena olevaa aihepiiriä oli aikaisemmin tutkittu verrattain vähän. 

Poliisin asiantuntijoiden välisissä keskusteluissa oli ilmennyt selkeä tarve sähköisen 

asianhallinnan ja hallinnollisen asiankäsittelyn nykytilan laajempaan kartoittamiseen. 

Etenkin Actan käyttöönoton jälkeen, tälle tutkimukselle oli pitkään ollut selkeä tilaus.  

4.1 Teemahaastattelu 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu oli 

puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastattelu eteni teorialähtöisesti tiettyjen 

teemojen mukaisesti kysymysten ollessa kaikille samat ja haastateltavien voidessa 

vastata niihin omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2004, s. 47-48.) Toisaalta 

teemahaastattelu oli myös suhteellisen strukturoitu vaihtoehto, koska haastattelussa 

painottui tutkijan laatima teemajäsennys sekä siitä haastattelutilanteessa johdetut 

kysymykset (Hyvärinen &Nikander & Ruusuvuori 2017, s. 22.) Teemahaastattelu antoi 

tutkittavan aiheen kartoittamisessa suhteellisen vähän liikkumavaraa, mikä edesauttoi 

tarvittavan kokonaiskuvan saamista, vaikka haastattelu eteni ennalta määriteltyjen 

teemojen mukaisesti sen sijaan, että haastattelu olisi rakennettu yksityiskohtaisten 

kysymysten pohjalle.  (Hirsjärvi & Hurme 2004, s. 48.) 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ja kyselemällä kokemuksista ennalta 

valittujen teemojen mukaisesti marraskuussa 2020. Tutkimuksessa arvioitiin sähköisen 

asianhallintajärjestelmän ohjeistusta ja käyttökokemuksia kerättyjen aineistojen 

perusteella. Teemahaastattelu sopi vähänkartoitetun tutkimusalueen aineiston 

keruumenetelmäksi, koska saatuja vastauksia ja tietoja oli tarpeen myös täydentää. 

Oletuksena oli, että haastateltavien näkemyksiä piti tarkentaa, jotta 

asianhallintaprosessin nykytila saatiin kuvattua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
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Teemahaastattelu mahdollisti joustavuuden aineiston keruussa. Näin pystyttiin 

paremmin vastaamaan tutkimustehtävään ja nostamaan haastateltavien näkemykset 

keskiöön ja sitä kautta vertailemaan ryhmien vastauksia keskenään. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, s. 47.)  

Tässä laadullisessa tutkimuksessa oli ominaista aineiston keruun kohdistaminen 

tutkimusprosessin aikana. ”Aineistoa kerätään niin paljon ja niin kauan” kuin se 

tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta on tarpeen (Kananen 2015, s. 128). 

Tutkimuksessa varattiin mahdollisuus haastatella Poliisihallituksen edustajia, mutta sitä 

ei käytetty.   

 

Teemahaastattelu sijoittuu lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. 

Haastattelu ei edennyt valmiiden yksityiskohtaisten kysymysten kautta vaan vapaammin 

kohdentuen ennalta päätettyihin teemoihin. Kaikille haastateltaville yhteisten teemojen 

aihepiirit oli määritelty aiempien tutkimusten pohjalta. Haastattelussa liikuttiin 

teemoituksen mukaan joustavasti ilman tiukempaa ohjausta (Hirsjärvi & Hurme 2004, s. 

47- 48.) Haastattelutilanteissa pyrittiin huomioimaan mahdollisemman hyvin myös 

haastateltavien tulkinnat tutkittavasta aiheesta. Vapaalle keskustelulle annettiin myös 

mahdollisuus, vaikka keskustelu pyrittiin käymään ennalta päätettyjen teemojen 

mukaisesti molempien haastatteluryhmien henkilöiden kanssa.   

Teemahaastattelussa keskustelua käytiin ennalta suunniteltujen teemojen mukaisesti 

siten, että etenemisjärjestys ei ollut ehdoton, eikä kaikkien haastateltavien kanssa 

keskusteltu kaikista asioista samassa laajuudessa. Teemahaastattelussa ei edetty 

esittämällä pikkutarkkoja kysymyksiä tietyssä järjestyksessä, vaan teemoista pyrittiin 

keskustelemaan varsin vapaasti. (Hyvärinen ym. 2017, s. 21.) 

Teemahaastattelussa oli tärkeää huolellinen aihepiiriin perehtyminen ja 

haastateltavien valinta, jotta haastattelu voitiin kohdentaa valittuihin teemoihin. 

Teemahaastattelussa sisältö- ja tilanneanalyysi oli tärkeää. Käsiteltävät teemat valittiin 

tutkittavaan aiheen pohjalta ja tutkimusaihe sekä tutkimuskysymykset muutettiin 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_3.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_1.html
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tutkittavaan muotoon. Kysymysten lisäksi haastatteluryhmiin valittiin haastateltavaksi 

sellaisia, joilta arveltiin parhaiten saatavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevista 

asioista.  

Teemahaastattelun etuna voitiin pitää haastateltavien vastaamisen vapautta ja oikeutta 

puhua. Lisäksi teemojen mukaisesti toteutettu haastattelu oli kohtuullisen helppo 

analysoida teemoittain, vaikka suunnitellut teemat eivät olleet teemat, jotka aineiston 

analyysissa olennaisesti jäsensivät aineiston sisältöä ja tutkimusaihetta. 

Teemahaastatteluaineistoa voitiin analysoida vapaammin, vaikka teemojen mukainen 

tulosluku oli tavallisin käytetylle haastattelumetodille. (Hirsjärvi & Hurme 2004.)  

Tutkittavan aiheen kartoittamiseen teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

antoi verrattain vähän liikkumavaraa, mikä oli varsin olennaista syvällisen tutkimuksen 

kokonaiskuvan saamiseksi, sillä laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä oli, että 

tutkimuksen aineisto, menetelmä ja tulkitseminen kietoutuvat yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Tyypillistä oli, että haastattelumenetelmää käytettäessä 

haastattelussa ei ollut valmiita kysymyksiä, vaan kysymykset ja niiden järjestys 

vaihtelivat tilanteen mukaan. Haastattelutilanteen avoimuus vaihteli ja riippuvainen 

tutkimuksellisista lähtökohdista. (Hirsjärvi & Hurme 2004 ja Hyvärinen ym. 2017.) 

Laadullinen tutkimus mahdollisti, että aineiston keruuta voitiin kohdistaa koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen aineisto, menetelmä, teoreettiset lähtökohdat ja 

tutkimustehtävä olivat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja sitä kautta riippuvaisia 

toisistaan. Kaikkia voitiin tarvittaessa tarkentaa ja myös tarkistaa tutkimusprosessin 

aikana.  

Teemahaastattelun avoimuus ja joustavuus mahdollisti myös sen, että keskusteluista 

voitiin nostaa haastattelun aikana uusia teemoja esiin ennalta päätettyjen lisäksi. Tämä 

oli tutkijan näkökulmasta haasteellista, koska tukijan tehtävänä oli säilyttää keskustelu 

tutkimustehtävän aihealueella koko haastattelun ajan, mutta samalla antaa myös 

haastateltavalle mahdollisuus nostaa esiin uusia teemoja. Tässä tilanteessa tutkijan rooli 
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oli haastava ja häneltä vaadittiin tarvittava substanssiosaaminen tutkittavasta aiheesta, 

jotta haastateltavien esille nostamat uudet teemat tulivat huomioiduksi tutkimuksessa.  

Onnistuminen aineiston keruussa oli vahvasti sidoksissa haastattelijan ja haastateltavan 

vuorovaikutuksen onnistumiseen. Tästä syystä tutkimuksen tekijän oli varmistettava, 

että kaikki määritellyt teemat käytiin läpi ja perehtyä teemoihin syvällisesti jo ennen 

aineiston keräämistä, jotta varmistettiin haastattelun sujuva teemojen mukainen 

eteneminen ilman tarkkoja kysymyksiä. Oli myös tärkeää muistaa, että haastateltavat 

olivat oman alansa asiantuntijoita ja siksi avainasemassa tutkimuksellisesti laadukkaan 

aineiston kokoamisessa.  

4.2 Kohdeorganisaatio ja haastateltavat 

Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi valittiin Poliisiammattikorkeakoulu, toinen poliisin 

valtakunnallisista yksiköistä. Poliisiammattikorkeakoulu on oppilaitos, mutta samalla 

sillä on myös vahva rooli poliisin tutkimuksellisena kehittämisyksikkönä. 

”Poliisiammattikorkeakoulu on sata vuotta sitten perustetun Valtion poliisikoulun 

suora jatkumo ja maamme ainoa poliiseja kouluttava oppilaitos. Suomen toiseksi 

pienin ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnettu poliisikorkeakoulu ja 

suomalaisten nuorten keskuudessa yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista 

ammattikorkeakouluista.” (Jansson ym. 2018.)  

Oppilaitoksen tehtävät perustuvat lakiin (1164/2013) Poliisiammattikorkeakoulusta. 

Poliisiammattikorkeakoulu on sisäasiainhallinnon virastomuotoinen korkeakoulu. 

Oppilaitokselle on tyypillistä dynaaminen korkeakoulutyöskentely, mutta organisaation 

toiminnassa voidaan nähdä myös byrokraattisia piirteitä. Poliisiammattikorkeakoululla 

on laaja tehtäväkenttä ja roolinsa vuoksi se on tärkeä toimija sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti. Oppilaitoksen johtoesikuntana toimii Poliisihallitus. (Laki 

Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013.) 

Kyseessä oli haastattelututkimus, jossa haastateltiin poliisin sähköisen 

asianhallintajärjestelmän käyttäjiä kahdessa asiantuntemuksen ja työtehtävien 
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mukaan valituissa ryhmissä ja tutkimuksessa saatuja vastauksia, analysoitiin 

keskenään. Ensimmäinen haastatteluryhmä (A) koostui Actan käyttöönottoon ja 

ylläpitävään kehittämiseen osallistuneista järjestelmän sisällöllisinä pääkäyttäjinä 

toimivista asiantuntijoista. Toinen haastatteluryhmä (B) koostui 

Poliisiammattikorkeakoulun Acta-peruskäyttäjistä. Haastateltavia oli yhteensä 

kahdeksan henkilöä. Tutkimuksessa varattiin myös mahdollisuus haastatella tarpeen 

mukaan myös Poliisihallituksen asiantuntijoita. Tätä mahdollisuutta ei ollut tarpeen 

käyttää, koska vastaukset alkoivat toistumaan saman suuntaisina.  

Haastateltavien valinta pyrittiin tekemään niin, että tutkittaviksi valittiin sellaisia 

ihmisiä, joilta arveltiin parhaiten saatavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevista 

asioista. Asiantuntijahaastateltavien valintaperusteena oli henkilöiden 

mahdollisimman pitkä ja laaja-alainen kokemus sähköisen asianhallintajärjestelmän 

käytöstä asiantuntijatasolla. Tätä kautta haastateltavilla oli tutkimusaiheen kannalta 

olennainen asiantuntijuus tutkittavaan aiheeseen. Kaikilla heillä oli tehtäviensä kautta 

laaja-alainen tietämys ja näkemys koko asiakirjahallinnon kentästä sekä sellaista 

erityistä tietoa tutkittavasta aiheesta, jota vain hyvin harvoilla on järjestelmän 

laajapohjaiseen käyttöön tunnistettu olevan. Asiantuntijoita voi löytyä myös 

järjestelmän peruskäyttäjistä, joille asiantuntijuus on muodostunut käytännön 

kokemuksen kautta. Tämän tutkimusaiheen kannalta kuitenkin olennainen 

asiantuntijuus muodostui poliisin sähköisen asianhallinnan ja asianhallintajärjestelmän 

syvällisestä tietämyksestä. (Hyvärinen 2017, s. 216.) 

Toisen haastatteluryhmän valinta perustui virkamiesten tehtäviin. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää sähköinen asianhallinnan kokemuksia mahdollisimman kattavasti 

koko organisaation näkökulmasta. Haasteltavien ulkopuolelle rajattiin 

opetushenkilöstö, koska heidän työtehtävänsä painottuvat enemmän hallinnollisen 

asiankäsittelyn ulkopuolelle. Muita haasteltavien valintakriteerejä olivat muun muassa 

se, että jokainen haastateltava käyttää työtehtäviinsä liittyen riittävän paljon 

asianhallintajärjestelmää ja heillä on sitä kautta tarpeellinen tietämys sähköisen 

asianhallinnan tarpeista ja vaatimuksista.   
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Haastateltavien valintaa puolsi myös se, että jokaisen heistä työskenteli asetettujen 

tavoitteiden suuntaisesti ja hyödynsi tehtävissään sähköisen järjestelmän tuomia 

mahdollisuuksia. Työelämä on kokenut suuren muutoksen, kun työn painotus on 

siirtynyt yksittäisten työsuoritusten valvonnasta toiminnan sujuvuuden 

varmistamiseen siten, että organisaation toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

toteutuminen varmistetaan.  

4.3 Teemahaastattelurunko 

Teemahaastattelu sopi aineistonkeruumenetelmäksi, kun vastauksia ja tietoja oli 

tarpeen täydentää (Hirsjärvi & Hurme 2004). Kuten aikaisemmin jo todettiin, niin 

tutkimusaiheeseen liittyvää tutkimustietoa oli julkaistu melko vähän. Siksi oletuksena 

oli, että molempien haastatteluryhmien vastauksia piti mahdollisesti tarkentaa 

haastattelujen aikana, jotta heidän näkemyksensä sähköisen asianhallinnan nykytilasta 

saatiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kuvattua.  

Teemahaastattelurunkoon (liite 1) nostettiin tutkimuskirjallisuudesta kuusi teemaa, 

joiden välinen suhde voitiin yhdistää tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sekä 

alan aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen. Valtonen (2005) on tutkinut 

toiminnallisen asiakirjatiedon hallintaa ja sen merkitystä tehtävien hoitamiseen poliisin 

esitutkintaprosessin kautta. Gunnlaugsdottir (2006) on puolestaan tutkinut sähköisen 

asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja järjestelmän käyttöä. Mäkinen (2013) on 

tutkinut mobiiliin työhön liittyviä tiedonhallinnan haasteita sekä siihen liittyvää 

ohjausta. Packalén (2017) on puolestaan tutkinut tehtäväluokituksen problematiikkaa 

asiakirjahallintakontekstissa. Näiden väitöstutkimusten kautta johdettujen teemojen 

lisäksi lähdettiin liikkeelle myös Weberin ajatuksesta, että perusosaaminen voidaan 

turvata hyvillä ohjeilla.  

Tutkimuksessa käsiteltäviä teemoja olivat järjestelmän käyttö, ohjeiden ymmärtäminen, 

ohjeiden johdonmukaisuus, ohjeiden tunteminen, ohjaus sekä hallinnollinen 

asiankäsittely. Haastattelun teemat oli tarkoituksella jätetty riittävän väljiksi, jotta 
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haastateltavalla olisi mahdollisuus pohtia aihetta vapaammin. Tavoitteena oli sitä kautta 

saada parempi kokonaiskuva nykytilan analysointia varten.  

4.4 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksen aineisto koostui marraskuussa 2020 tehdyistä haastatteluista. 

Tutkimuksessa haastateltiin kahta ryhmää, joiden koko oli neljä henkilöä eli yhteensä 8 

haastattelua. Ensimmäisessä haastatteluryhmässä (A) aineistoa kerättiin henkilöiltä, 

joilla oli paras tietämys ja työtehtävien kautta asiantuntemusta tutkimuksen kohteena 

olevasta aiheesta. Henkilöt olivat osallistuneet poliisin hallinnollisen 

asiankäsittelyjärjestelmän suunnitteluun, käyttöönottoon ja ylläpitävään kehittämiseen 

sekä sen rinnalla tehtävään tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadintaan ja 

päivittämiseen riittävällä kokemuksella. Tutkimukseen haastateltavat olivat 

Keskusrikospoliisista, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta, Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksesta ja Hämeen poliisilaitoksesta.  

Toisessa haastatteluryhmässä (B) aineistoa kerättiin henkilöiltä, joiden asiantuntemus 

perustui omien työtehtävien kautta hankittuun kokemukseen tutkittavana olevaa 

aiheeseen. Ryhmän haastateltavat valittiin Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstöstä 

siten, että kohdejoukko edusti mahdollisimman kattavasti organisaation eri 

henkilöstöryhmiä ja substanssitehtäviä. Valinta pyrittiin tekemään mahdollisimman 

puolueettomasti ja tasapuolisesti. Haastateltaviksi valittiin johdon edustaja, 

tiimiesimies, projektien parissa työskentelevä asiantuntija ja tukitoimintojen 

suunnittelutehtävissä toimiva virkamies.     

Haastattelupyyntöjen yhteydessä kuvattiin lyhyesti tutkimuksen tavoitteet ja 

haasteltavia pyydettiin varaamaan haastatteluun aikaa noin 45 minuuttia. Teemojen 

läpivientiin oli arvoitu vievän aikaa noin puoli tuntia, mutta muihin kommentteihin ja 

huomioihin varattiin myös riittävästi aikaa. Haastateltaville lähetettiin sähköpostilla 

tutkimussuunnitelma ja Poliisihallituksen myöntämä tutkimuslupa (POL-2020-75478), 

jonka mukaan tutkimukseen osallistuvilla oli lupa käyttää haastatteluun työaikaa, mikäli 
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se ei kohtuuttomasti haitannut heidän tehtäviensä hoitamista. Puolet haastatelluista 

osallistui tutkimukseen omasta pyynnöstään työajan ulkopuolella ja omalla ajallaan.  

Haastattelut toteutettiin puhelimitse. Teemahaastattelujen toteuttaminen puhelimitse 

perustui turvallisuusnäkökulmaan. Vuoden 2020 koronaepidemian aiheuttamien 

poikkeusolojen ja laajentuneen etätyökäytännön vuoksi puhelinhaastattelut olivat 

helpoin ja turvallisin vaihtoehto tutkimuksen toteuttamiseen. Puhelinhaastattelun 

etuna voitiin nähdä koko haastatteluprossin laaduntarkkailu sekä mahdollisuus tehdä 

tutkimus tehokkaasti ja taloudellisesti. Kaikki haastattelut pystyttiin toteuttamaan 

suunnitellun haastatteluaikataulun mukaisesti ja haastatteluun varatussa ajassa.  

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita haastateltavien kokemuksista ja tulkinnoista. Vaikka 

tämä tieto syntyy parhaiten tietyssä tilassa ja tilanteessa kasvokkain toteutettavassa 

haastattelussa, sen ymmärrettävyyteen ei puhelinhaastattelulla ollut juurikaan 

merkitystä.  (Hyvärinen 2017, s. 274.) Aito vuorovaikutustilanne saavutettiin, koska 

tutkimuksen tekijä ja kaikki haastateltavat tunsivat toisensa entuudestaan joko 

työtehtävien tai työyhteisön kautta useiden vuosien ajalta.  

Tutkimukseen osallistujille soitettiin sovittuna aikana. Ennen haastattelun aloittamista 

haastatetuilta tiedusteltiin, olivatko he tutustuneet lähettyyn materiaaliin ja kerrattiin 

vielä lyhyesti tutkimuksen tavoitteet ja toteutusaikataulu. Lisäksi pyydettiin lupa 

haastattelujen nauhoittamiseen, mihin kaikki haastateltavat suostuivat. Haastattelut 

litteroitiin sanasta sanaan. Litteroinnin ulkopuolelle jätettiin teemoihin kuulumattomat 

keskustelut, jotka eivät tuoneet tutkimukselle lisäarvoa. Aineiston mahdollisia 

täydentämisiä ei tarvinnut tehdä, koska tehtyjen haastattelujen perusteella aineisto 

täyttyi valitulla haastattelumäärällä. Aineistoa voitiin olettaa olevan riittävästi, kun uutta 

tietoa ei tutkimusongelman kannalta enää tuotettu. Litteroidut haastattelut käytiin 

systemaattisesti läpi teemojen mukaisesti ja niistä tehtiin yhteenveto 

haastatteluryhmittäin. Tämän jälkeen vastauksia vertailtiin ryhmien kesken.  

Tutkimusaineistoa käsiteltiin ja säilytettiin työn suorituspaikassa lain edellyttämällä 

tavalla. Sähköisessä muodossa olevaa tutkimusaineistoa säilytettiin ainoastaan 
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sellaisessa tietokoneessa ja elektronisessa laitteessa, joissa käytettiin asianmukaisia 

tietoturvaohjelmistoja. Haastattelut tallennettiin tietoliikenneverkon ulkopuolisella 

mobiililaitteella. Kaikki tallenteet deaktivoitiin pro gradun -tutkielman hyväksymisen 

jälkeen ja mobiililaite poistettiin käytöstä. (Poliisihallitus 2020.) 

Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, ettei kukaan 

henkilö ollut tunnistettavissa välittömästi tai välillisesti tutkimuksellisten tietojen 

kautta. Henkilötietojen käsittelyssä noudatettiin kaikissa tutkimuksen vaiheissa 

tietosuojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä ja periaatteita. Tutkimuksen 

päätyttyä kaikki sähköinen tutkimusaineisto hävitettiin niin, ettei aineisto ollut enää 

palautettavissa. Paperiaineisto hävitettiin silppuamalla. (Poliisihallitus 2020.)   

4.5 Tutkimuksen luotattavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta ei arvioida perinteisesti käytettyjen termien reliaabelius ja 

validius avulla, vaan tutkimuksen tuloksiin johtaneen tutkimusprosessin näkökulmasta 

ja tutkimusaineiston analyysin avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2004, s. 188-189.) 

Tutkimuksessa haastattelun laatua tarkkailtiin kaikissa sen eri vaiheessa.  

Tutkimuksen haastatteluissa pyrittiin ottamaan huomioon tulkinnallisuus. 

Tutkimuksessa haastateltavat kertoivat oman näkemyksensä siitä, miten heidän 

mielestään informaatio-ohjauksella vaikutetaan hallinnollisen asiankäsittelyn 

toteutumiseen sekä mitä hyötyä asianhallinnasta on substanssitehtävien hoitamisessa. 

Koska tutkimuksen tekijä ja kaikki haastateltavat tunsivat toisensa entuudestaan, oli 

haastattelujen ilmapiiri avoin ja luottamuksellinen. Haastateltavat esittivät 

näkemyksensä samalla tavalla kuin olisivat puhuneet kasvotusten toteuttavassa 

haastattelutilanteessa. Myöskään haastattelujen nauhoittaminen ei vaikuttanut 

haastattelujen ilmapiiriin.  

Haastattelututkimuksessa syntyvään aineistoon vaikutti oleellisesti myös tutkijan ja 

haastateltavien kesken syntynyt vuorovaikutus. Toisaalta tutkija vaikutti myös omalta 

osaltaan aineiston tuottamiseen kommentoimalla haastattelujen aikana omia 
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näkemyksiään ja tuoden esille taustaoletuksia siitä, mitä jo ennestään tiedetään 

tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksessa taustaoletuksena oli, että kaikki haastateltavat 

olivat sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttäjiä ja kaikkia yhdisti tapa työskennellä 

tehokkaasti sekä jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti.    

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös siitä näkökulmasta, miten 

tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, miten informaatio-ohjauksella vaikutetaan hallinnollisen asiankäsittelyn 

toteutumiseen sekä mitä hyötyä asianhallinnasta on substanssitehtävien hoitamisessa. 

Olettamuksena oli, että osaaminen turvataan hyvillä ohjeilla. Tavoitteena oli myös 

poliisin sähköisen asianhallinnan tilan kuvaaminen. Aineiston analyysissä tunnistettiin 

selkeästi ongelmia ja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Aineisto mahdollisti 

luotettavan nykytilan kuvauksen. Näin ollen voidaan todeta, että tutkimus saavutti sille 

asetetut tavoitteet. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa kuvataan poliisin hallinnollisen asiankäsittelyn nykytila 

tutkimusaineistoon peilaten. Aineiston analyysi etenee edellisessä luvussa esitettyjen 

teemojen mukaan. Ensimmäiseksi analysoidaan järjestelmän käyttöä (luku 5.1), jonka 

jälkeen siirrytään analysoimaan ohjeiden ymmärtämistä (luku 5.2) edeten ohjeiden 

johdonmukaisuuteen (luku 5.3) ja ohjeiden tuntemiseen (luku 5.4). Näiden lukujen 

jälkeen käsitellään ohjaukseen (luku 5.4) liittyviä kokonaisuuksia. Luvussa 5.5 

tarkastellaan hallinnollista asiankäsittelyä asianhallintaprosessin näkökulmasta. Lopuksi 

keskitytään muihin huomioihin ja asianhallinnan kehittämisnäkymiin (luku 5.6).   

Aineistoa analysoitiin tutkimusluvan (POL-2020-75478) mukaisesti siten, ettei kukaan 

haastateltava ollut välittömästi tai välillisesti tunnistettavissa saatujen vastausten 

perusteella. (Poliisihallitus 2020.) 

Haastattelun aloituskysymyksenä oli kertoa lyhyesti omasta tehtävästään 

poliisihallinnossa. Toisena kysymyksenä haastateltavat saivat vapaasti omin sanoin 

kertoa kokemuksistaan sähköisestä asianhallinnassa ja Actan käytöstä. Nämä 

kysymykset oli tarkoitettu johdattelemaan tutkittavaan aiheeseen.  

Tämän jälkeen haastatteluissa edettiin teemoittain tekemällä kunkin teeman alussa 

johdantokysymys, johon joko jatkokysymyksen tai tiedustelevan kysymyksen kautta 

saatiin vastaus. Joissain tapauksissa kysymyksiä piti tarpeen mukaan tarkentaa. Monen 

teeman kohdalla vastauksia haettiin suorilla kysymyksillä. Mikäli haastateltava ei täysin 

ymmärtänyt kysymystä, hänelle esitettiin epäsuora kysymys, mutta tarkoitus ei ollut sitä 

kautta johdatella haastateltavaa. Tarpeen mukaan vieraita ja epäselviä käsitteitä joko 

avattiin tai tarkennettiin haastateltavalle. Haastattelun lopuksi haasteltaville tiivistettiin 

käyty keskustelu ja esitettiin tulkitseva kysymys, jonka tarkoituksena oli antaa lupa 

jatkaa aiheesta puhumista ja sitä kautta puheenvuorosta nostettiin esiin mahdollisia 

kehittämiskohteita ja -ajatuksia. (Hyvärinen 2017, s. 28-29.) 
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5.1 Järjestelmän käyttö 

” Tieto ei ole enää yhden henkilön takana, kun se on saatavilla ja löydettävissä 
järjestelmässä. Actaa voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta.” (B3)  

Siirtyminen sähköiseen asianhallintaan ja Actan käyttöön on muuttanut hallinnollista 

asiankäsittelyä ja substanssitehtävien hoitamista oleellisesti. Kaikki vastaajat kokivat 

järjestelmän käytön selkiyttäneen asiahallintaprosessin läpivientiä sekä lisänneen 

tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Erityisen hyvänä asiana pidettiin sitä, että 

yhteisen järjestelmän käyttäminen mahdollistaa tarvittavan tiedon saatavuuden ja 

löydettävyyden samasta paikasta. Asioita voi valmistella ja seurata tarpeen mukaan 

reaaliajassa, ajasta ja paikasta riippumatta. Acta on selkeä paikka, mistä haluttu tieto 

löytyy. Tärkeänä pidettiin myös sitä, ettei tieto ole enää yhden henkilön takana 

kirjaamossa tai arkistoissa. 

Kirjaaminen yhteisiin asiaryhmiin on helpottanut asianhallintaa, vaikka ajatus 

yhteisestä arkistonmuodostuksesta ei kaikilta osin ole toteutunut. Toisaalta Acta on 

myös monimutkaistanut tehtävien hoitamista, koska sitä ei ole riittävän laajasti 

integroitu muihin hallinnon järjestelmiin. Muissa järjestelmissä tuotetun asiakirja-

aineiston siirtäminen Actaan arkistoitavaksi arvioitiin jopa kaksinkertaistavan 

työmäärän. Toisaalta Actan käyttöönotto on myös yhdenmukaistanut organisaation 

toimintaa, mikä on nähtävissä muun muassa projektien läpiviennissä ja niiden 

hallinnoinnissa. Actan käyttöönoton nähtiin tuovan tekemiseen sujuvuutta ja 

yhtenäisyyttä.  

”Kaikkia hienouksia ei osata käyttää. Vie aikansa ennen kuin oppii.  Actaa 
oppii käyttämään vain käyttämällä, vaikka logiikka on välillä hukassa.” 
(B1) 

Kaikkien vastaajien mielestä Acta toimii järjestelmänä pääsääntöisesti hyvin. Samaa 

mieltä oltiin myös siitä, että järjestelmää oppii käyttämään vain käyttämällä. Suurin osa 

vastaajista koki järjestelmän käytön suhteellisen helppona, kun taas joidenkin 

vastaajien mielestä Acta on sekava ja järjestelmän logiikan oppiminen vie aikaa. 

Järjestelmän tekniset ongelmat koettiin häiritsevinä ja ajoittaisen hitauden koettiin 
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hankaloittavan työskentelyä. Hakutoimintojen koettiin parantuneen ja helpottuneen 

edellyttäen, että asiakirjat ovat järjestelmässä ja ne ovat kirjattu oikein. 

 ”On tärkeää, että asiakirjat, joita tehdään verovaroin ja virkavastuulla 
ovat viety Actaan, tallennettu oikein ja niitä voidaan tarvittaessa 
tarkastella milloin vaan.” (B2) 

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että yhtenä Actan suurimpana hyötynä 

tehtävien hoitamisessa nähtiin paperittomuus. Asiakirjat löytyvät samasta paikasta 

sähköisessä muodossa ja ovat helpommin saatavilla ja hallittavissa. Tiedonhallinnan 

koettiin parantuneen. Tietopalvelun koettiin helpottuneen ja nopeutuneen 

merkittävästi, mikä puolestaan mahdollistaa omatoimisen tiedonhaun 

käyttöoikeuksien laajuudessa.  

Actan käyttö ei kuitenkaan avaudu kaikille, eikä tarvittavaa osaamista ja ymmärrystä 

järjestelmän käytöstä ole. Vastauksista ilmeni, että käyttäjillä on ”digiähky”, sillä uusia 

järjestelmiä tulee koko ajan lisää. Niitä koetaan olevan liikaa ja vaihtuvuus on suuri. 

Juuri kun oppii jonkun järjestelmän käytön, niin tilalle tulee pian taas uusi. Järjestelmiä 

on niin paljon, että kaikkiin koulutuksiin ei ehditä, eikä haluta osallistua. Tästä syystä 

monelta puuttuu perusosaaminen ja siksi hankalia järjestelmiä vältellään, eikä haluta 

käyttää.  

Actan suurimpana haasteena nähtiin sen vähäinen käyttö. Järjestelmää ei haluta oppia 

käyttämään, vaikka käyttöoikeudet ovat kunnossa. Asenne järjestelmää kohtaan on 

negatiivinen, koska järjestelmiä koetaan olevan liikaa, eikä aikaa oppimiseen ole. Osa 

peruskäyttäjistä koki järjestelmän käytön liian laajaksi omalle osaamiselle ja 

ymmärrykselle. Perukäyttäjien mielestä Actan arkistointi korostuu liikaa. Actasta ei 

pidä puhua arkistointijärjestelmänä, vaan hallinnon yhteisenä työkaluna. Lisäksi johdon 

tulisi sitoutua järjestelmän käyttöön ja näyttää mallia. Arkistointia ei ole koskaan 

mielletty omaksi työkaluksi, sillä sen on aina tehnyt joku muu. On totuttu, että 

asiakirjahallinto on hoitanut arkistoinnin. Huolestuttavana asiana pidettiin, etenkin 

asiantuntijoiden mielestä sitä, että kirjaamatonta asiakirja-aineistoa on edelleen 

yksittäisten virkamiesten hallussa. 
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”Hallinnossa tuotetaan edelleen kirjaamista odottavia paperipinoja.” (A1) 

Hallinnon näkökulmasta Actan haasteena nähtiin henkilöstön kielteinen 

suhtautuminen järjestelmään. Järjestelmä mielletään usein paljon vaikeampana kuin 

se todellisuudessa on. Järjestelmän käyttöönoton ei koettu onnistuneen kaikkien 

osalta hyvin, koska järjestettyihin koulutuksiin osallistuminen on ollut ja on edelleen 

vähäistä. Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että järjestelmän hyötyä ei 

edelleenkään ymmärretä, eikä johto ole esimerkillisesti sitoutunut järjestelmän 

käyttöön. Lisäksi paperimaailma elää vielä tarpeettomana sähköisen asianhallinnan 

rinnalla. Kirjaamatonta asiakirja-aineistoa on edelleen paljon ja sen myötä on vaarana, 

että tietoa myös katoaa paljon, ellei sitä viedä oikeaoppisesti järjestelmään. Actan 

peruskäyttö koettiin osittain konemaiseksi.   

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään sähköistä asianhallintaa informaatio-ohjauksen 

kontekstissa. Poliisin sähköisen asianhallinnan ohjeistuksen keskiössä, peruskäyttäjän 

näkökulmasta katsottuna ovat Poliisihallituksen normiohjaus ja Actan käyttöohjeet. 

Asiantuntijaryhmän haastateltavat ovat olleet mukana luomassa tätä oheistusta ja sitä 

kautta osallistuneet myös osaltaan poliisin asianhallinnan ja hallinnollisen 

asiankäsittelyn ohjaukseen. Seuraavissa luvuissa keskitytään tuotettuun ohjeistukseen 

ja arvioidaan, miten ohjeet koetaan ja ymmärretään järjestelmän peruskäyttäjien 

näkökulmasta.    

5.2 Ohjeiden ymmärtäminen 

” Tiedonhallinta ja asiakirjahallinta ovat kuin salakieltä, johon ei ole helppo 

päästä sisälle, etenkään jos ei ole perustietoja ja -taitoja olemassa.” (B1) 

 

Alan terminologia koettiin vaikeana ja hankaloittavan ohjeiden ymmärtämistä. 

Terminologia koettiin sekavaksi myös asiantuntijoiden keskuudessa, vaikka heidän 

osaamisensa järjestelmän käytöstä oli paljon syvällisemmällä tasolla ja laaja-alaisempaa 

kuin peruskäyttäjien. Asiantuntijoilla on alan koulutus ja työtehtävien kautta kertynyt 

ymmärrys asiakirjahallinnon tehtäviin. Digitalisaatio etenee kuitenkin vauhdilla ja 
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terminologia muuttuu sen myötä, mikä vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja 

tietojen ylläpitoa erityisesti asiantuntijatasolla.  

 

Ohjeistuksella ymmärretään ensisijaisesti Poliisihallituksen antamat ohjeet ja Actan 

käyttöohjeet, lainsäädäntö on vieraampaa. Asiantuntijat ymmärtävät paremmin 

tehtävän lakisääteisyyden ja hahmottavat tehtäviensä kautta asianhallinnan laajempana 

kokonaisuutena, jota ohjataan monin eri tavoin ja eri asteisilla säännöksillä ja normeilla.  

Peruskäyttäjien mielestä ohjeet koetaan liian pitkiksi. Ohjeiden pituus saattaa jopa 

masentaa ja vaikuttaa siihen, ettei niitä lueta, vaikka tiedetään mistä ne löytyvät. 

Tarkkojen ohjeiden sijasta toivotaan lyhyitä ohjeita. Toisaalta lyhyet toimintaohjeet 

eivät kuitenkaan toimi käytännössä, koska terminologia koetaan vieraaksi ja 

vaikeaselkoiseksi. Selkeän ja yhtenäisen ohjeistuksen laatiminen on vaikeaa, koska 

kyseessä on varsin laaja ja koko hallinnon kattava tehtäväpohjainen tietojärjestelmä.   

Järjestelmän teknisiä ja toiminnallisia ohjeita pidettiin asianhallintaprosessin läpiviennin 

kannalta oleellisina ja keskeisinä. Substanssiohjeistuksen oletetaan tulevan 

Poliisihallituksesta, jota täydennetään tarpeen mukaan oman yksikön ohjeistuksella. 

Asiantuntijoiden taholta tuleva ohjeistus koetaan lähinnä suosituksena.  Velvoittavan 

ohjeistuksen odotetaan ja halutaan tulevan johdon taholta.  

Ohjeet ymmärretään, mikäli niitä luetaan. Se, miten hyvin niiden pohjalta pystytään 

toimimaan, riippuu siitä, miten hyvin käyttäjillä on asianhallintajärjestelmän 

perusosaaminen hallinnassa sekä halu ja kyky oppia käyttämään järjestelmää. Osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että ohje pilataan liiallisella terminologialla. Asiantuntijat 

ymmärtävät terminologian, mutta peruskäyttäjät eivät aina ymmärrä termien ympärille 

rakennetun ohjeistuksen keskeistä sisältöä. Eivätkä usein jaksa lukea loppuun liian 

yksityiskohtaisia ohjeita. Hallinnon yhteisten ohjeiden rinnalle kaivataan lisää 

yksikkökohtaisia ohjeita.  

” Terminologia on myös vaikeaa ja hallinnossa käytetään paljon lyhenteitä, 
mikä on etenkin uusille henkilöille hankalaa.” (B3)  
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Ohjeet koetaan myös liian pitkiksi. Siksi niiden pohjalta hyvin usein laaditaan myös omaa 

ohjeistusta, joka palvelee oman tehtävän hoitamista ja helpottaa ohjeiden 

ymmärtämistä. Pitkät ohjeet eivät kuitenkaan tavoita kohderyhmää, koska 

peruskäyttäjien mielestä ohje pitää olla riittävän lyhyt, jotta sen jaksaa lukea. 

Asiantuntijat kokevat ongelmallisena lyhyen ja ytimekkään ohjeen laatimisen niin, että 

kaikki ymmärtävät miten sen perusteella tulee toimia. Toisaalta ohjeita koetaan 

kuitenkin olevan riittävästi. 

5.3 Ohjeiden johdonmukaisuus  

”En ymmärrä ollenkaan miksi entuudestaan niukkoja resursseja 
haaskataan siihen, että samoja asioita pyöritetään moneen kertaan eri 
järjestelmissä.” (A3) 

Ohjeet koettiin pääosin johdonmukaisiksi. Ohjeistusta löytyy lähes kaikkeen 

tekemiseen, mutta määritelmät ja periaatelinjaukset puuttuvat. Yhteiseen 

asianhallintaan siirtyminen on mahdollistanut kirjaamisen yhteisiin asiaryhmiin yli 

yksikkörajojen. Ongelmana koettiin kuitenkin se, että valmistelijat eivät tiedä milloin on 

kysymys yhteisestä ja milloin yksikkökohtaisesta asiasta. Asianhallintaprosessin 

läpivientiä hankaloittaa se, että käyttäjät eivät ymmärrä asian ja asiakirjan välistä eroa. 

Peruskäyttäjällä ei ole riittävää kykyä hahmottaa mihin asiaryhmään jokin asiakirja 

kuuluu, koska tiedonohjaussuunnitelmaa pidetään liian laajana ja yksityiskohtaisena. 

Tietämys näistä asioista selkeyttäisi ja sujuvoittaisi asianhallintaprosessia ja parantaisi 

sen laatua oleellisesti. 

”Täytyy myöntää, ettei käy kateeksi, sitä joka tiedonohjaussuunnitelmaa 
päivittää.” (B4) 

Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä, että ohjeita on riittävästi, ne ovat laadukkaita, ja ne 

ovat johdonmukaisia. Asiakirjahallinnossa tarvitaan enemmän ohjeistusta, mutta 

toisaalta siellä on myös enemmän osaamista ja siellä tiedetään mistä täydentävää 

ohjeistusta löytyy. Poliisihallitus on antanut jonkin verran ohjeita muiden hallinnon 

tukitoimintojen tietojärjestelmien asiakirja-aineistojen käsittelystä Actassa.  Ymmärrys 

muiden järjestelmien suhteesta Actaan auttaa järjestelmän lisäoikeuksien 
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käyttöoikeushallinnassa. Tietämys siitä miten muut tukitoimien järjestelmät toimivat 

Actan kanssa ja mitä muualla tuotetulle asiakirja-aineistolle pitää tehdä, ei ole riittävän 

hyvin tiedostettu.  

5.4 Ohjeiden tunteminen 

”Actan velvoittavuus pitäisi kirkastaa kaikille, koska koskee kaikkia 
poliisissa työskenteleviä. Ilman allekirjoitettua Actaan vietyä 
nimityspäätöstä et voi tehdä töitä, etkä saa palkkaa.”(A1)  

Kaikkien mielestä asiakirjahallinnon normiympäristön tuntemus ei ole riittävällä tasolla. 

Normiympäristö tunnistetaan, mutta läheskään aina ei ymmärretä Actan 

lakisääteisyyttä. Tämä ymmärrys puuttuu hyvin usein myös esimiehiltä. 

Tiedonhallintalaki koetaan edelleen vieraana, vaikka koulutusta on ollut tarjolla ja sitä 

järjestetään edelleen. Asiantuntijataho korostaa asianhallintaa lakisääteisenä 

toimintona ja edellyttävät, että asiakirjahallintaa tehdään lain edellyttämällä tavalla ja 

Actaan viedään tiedonohjaussuunnitelmassa määritellyt asiakirjat.  

Oleellinen ohjeistus oman tehtävän näkökulmasta tiedetään ja omaa tehtävää ohjaava 

lainsäädäntö hallitaan pääsääntöisesti. Hankalampaa on ymmärtää mihin tehtävien 

tuloksena syntyvän asiakirjojen säilyttäminen perustuu ja kuinka kauan niitä pitää 

säilyttää. Tiedetään, että kaikki tarvittava tieto löytyy tiedonohjaussuunnitelmasta. Se 

koetaan usein liian laajana kokonaisuutena, eikä siitä kyetä tunnistamaan omaa 

tehtävää.  

Tiedonhallintalain mukainen lakisääteisyys konkretisoituu tehtävien hoitamisessa, kun 

asiakirjoja etsitään Actasta.  Viimeistään lain voimaantulon myötä alettu ymmärtää, että 

asiakirjat tulee viedä Actaan. Tietämys siitä, että tehtävien hoitamisen tuloksena syntyvä 

asiakirja on viranomaisen asiakirja, puuttuu edelleen. Paperimaailmasta ei ole haluttu 

eikä uskallettu luopua, mikä koettiin hidastavan ja hankaloittavan muiden järjestelmää 

käyttävien tehtävien hoitamista.  On tärkeää, että asiakirjat löytyvät Actasta.  

”Kaikilla on kiire ja asiaa ei pidetä tärkeänä. Acta koetaan pelkkänä 
arkistointina.” (A2) 
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Hallinnossa tiedetään mistä ohjeistusta löytyy, mutta usein helpoin tapa on ottaa yhteys 

asiakirjahallinnon asiantuntijoihin. Actaa koskevaa hallinnollista ohjeistusta toivotaan 

enemmän. Oikeanlaisen tiedon arvo ja merkitys on korostunut hallinnossa. Parin 

viimeisen vuoden aikana rummutettu ”normiviidakkoa”, jonka kautta syntyy kunnioitus 

tietoa kohtaan. Kaikki ohjeistus tukee asiakirjahallinnon toteutumista, koska siinä 

muistutetaan mitä tehdään ja kerrotaan mitä hyötyä tekemisestä on. Ohjeistus koetaan 

tärkeäksi. Tärkeää on se, että ohjeistus tunnetaan, sitä noudatetaan ja sen perusteella 

osataan toimia. Suurin haaste on saada ihmiset toimimaan ohjeiden mukaisesti. Lähes 

kaikissa vastauksissa tämänkin teeman kohdalla tuotiin esille toive kaikille pakollisesta 

ja määräajoin suoritettavasti verkkokurssista.  

”Normiperustaa asioille sekä motivointia lakisääteiselle 
viranomaistehtävälle. Verkkokoulutus olisi hyvä ajatus, jos toteutus olisi 
sama kuin viimeaikaisilla muilla koulutuksilla; kohtuullisen tiiviitä 
kokonaisuuksia, mutta perusasiat kävisivät silti ilmi.” (B4)  

 
Acta koetaan varsin usein peruskäyttäjille hankalana. Jostain syystä myös mielletään, 

ettei kaikkia asiakirjoja tarvitse viedä Actaan. Tiedonohjaussuunnitelmaa ei tunneta 

riittävästi. Toisaalta uskotaan, että Acta vie kamalasti aikaa. Tekemisen kautta kuitenkin 

huomataan, että aikaa säästyy ja asiakirjat ovat löydettävissä tarvittaessa Actasta. Usein 

ei tiedetä, miten asiahallinta vaikuttaa työhön tai mikä on sen merkitys oma 

oikeusturvan kannalta, esimerkkeinä näistä tuotiin esille korvauskäsittely tai valitusajan 

laskeminen. Kaikkien vastaajien mielestä ohjeista saa järjestelmän käyttöön hyvän tuen, 

jos niihin tutustuu ja mikäli asiaa pidetään tärkeänä. Mikäli asianhallinta ei kiinnosta, 

eivät myöskään ohjeet kiinnosta. Jos Actaa käyttää vähän, niin ohjeiden merkitys on 

vähäinen, koska asiaa ei tunnisteta. Usein virheet paljastavat tietämättömyyden. 

5.5 Ohjaus 
 

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että ohjaus ei ole riittävän selkeää ja 

johdonmukaista. Tällä hetkellä asiantuntijat käytännössä ohjaavat asianhallintaa, vaikka 

heillä ei ole siihen vaadittavaa mandaattia. Asiakirjahallinnon resurssit ovat vähäiset ja 

siksi osaaminen on usein yksittäisten virkamiesten tehtävä, josta yritetään selvitä 
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annetuilla resursseilla. Esimiehillä on vain harvoin tarvittavaa alan osaamista. 

Poliisihallituksen rooli johtoesikuntana ei näy riittävän selkeänä. Ongelmana koettiin 

myös Poliisihallituksen henkilöstön vaihtuvuus ja asiantuntijoiden siirtyminen toisiin 

tehtäviin. Tämän koettiin hankaloittavan erityisesti asiantuntijafoorumin toimintaa. 

Johto ei useinkaan näe asianhallintaa tärkeänä, ei resursoi, eikä myöskään valvo 

riittävästi sen laatutyötä. Lisäksi yhteiset linjaukset ja toimintatavat tekemisessä 

puuttuvat.  

Hallinnollista asiakäsittelyä ohjataan hyvin pitkälti tiedonohjaussuunnitelman (TOS) 

avulla. TOS:n ohjaavaa roolia ei kuitenkaan hahmoteta riittävästi. TOS-työ on 

näkymätöntä, koska sitä tehdään taustalla. Sen laajuuden vuoksi työ on myös hidasta. 

TOS on kuitenkin selkeä ja johdonmukainen, mikäli ymmärretään, että se perustuu koko 

poliisin tehtäviin. Hankala koettiin erityisesti se, että saatavilla on paljon ohjeistusta, 

joissa samat asiat saatetaan sanoa ja kuvata eri kontekstissa eri tavoin.   

”Oman tiimin näkökulmasta on ollut johdonmukaista. Yhdessä on pohdittu 
tiedonhallintaa paljon omien tehtävien kannalta. Yhdessä tekemällä 
oppii.” (B2) 

 

Informaatio-ohjauksen käsite oli kaikille vastaajille jokseenkin epäselvä. Varsinkin 

tietoon perustuva ohjaus oli hankala ymmärtää. Ohjausta ei koettu tapahtuvan 

riittävästi johdon taholta.  Asiakirjahallinnon ohjausvastuu korostuu asiatuntijoiden 

tehtävissä. Johdon ja esimiesten taholta tuleva linjaus on vähäistä, koska asianhallintaa 

kohtaan ei tunneta kiinnostusta. Asiantuntijat ovat loppujen lopuksi aika yksin. 

Informaatio-ohjausta tapahtuu silloin kun tietoa pyydetään ja kysyjä saa vastauksen 

ongelmaansa. Osaamisen siirtäminen ja jalkauttamien yksiköihin on myös informaatio-

ohjausta. Asiantuntijafoorumien toiminta ja sen ohjaava rooli nähtiin hyvänä asiana.   

”Actalaiset – ihan parasta mahdollista osallistumista.” (B4) 

Asiantuntijoiden osallistavaa toimintaa kiiteltiin. Heiltä saa tietoa ja itse voi olla heihin 

yhteydessä. Yleisohjaus on asiantuntijan vastuulla. Tietoa jalkautetaan tarpeen mukaan 

ja osaamista hyödynnetään koko ajan. Resurssit koettiin myös informaation jakajina. 
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Todettiin, että Poliisihallituksessa ei ole riittäviä resursseja asianhallinnan valvomiseen, 

eikä sen vuoksi riittävää tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu. Kun ohjausta tarvitaan, se 

lähtee asiatuntijoiden taholta. Yhtenäistä ohjausta ja linjauksia kaivataan ohjaavalta 

virastolta. Sitä kautta ohjaus olisi helpompaa, se tavoittaisi paremmin henkilöstön, 

käyttäjät saisivat mitä tarvitsevat. Tekeminen ja ohjaus yksiköissä ei koettu olevan 

yhtenäistä. Tällä hetkellä asiantuntijat ohjaavat asianhallintaa, vaikka heillä ei ole viran 

tuomaa oikeutta ohjata. Asiantuntija -ohjaus perustuu annettujen ohjeiden tulkintaan.  

”Te ihanat asiantuntijat, jotka kerrotte ja ohjaatte, olette hyviä 
informaatio-ohjaajia. Keskustellessa ymmärtää miten asioita pitää 
hoitaa.” (B4) 

5.6 Hallinnollinen asiankäsittely 

”Acta on vajaakäytöllä ja välillä pelottaa ajatella, miten paljon asioita 
menee Actan ohi. Veikkaan, että aika paljon ja tilanne vaan pahenee koko 
ajan.” (A2) 

Sähköisen asianhallinnan hyöty poliisissa on vain osittain ymmärretty ja Actaa käytetään 

liian vähän. Actan hyötyä on vaikea ymmärtää, koska asiakirjahallinnon lakisääteisyyttä 

ja velvoitettavuutta ei korosteta riittävästi johdon taholta. Sähköisestä asianhallinnasta 

on tehty ”rakettitiedettä” ja se ei kiinnosta peruskäyttäjiä. Turvallisuusviranomaisessa 

pitäisi noudattaa valtionhallinnon ohjeistusta, mutta ohjeistus koetaan vaikeaksi, eikä 

sitä osata soveltaa. Ohjeiden laadinnassa lähtökohtana on, että jokainen pystyy 

ohjeistusta käyttämään. Kyse on siis hyvin pitkälti halusta ja kyvystä pystyä 

uusiutumaan. Asiantuntijoiden tietämys ja peruskäyttäjien ymmärrys eivät kohtaa 

riittävällä tavalla.  

Actan käyttöönotto perustuu normiin, mikä puolestaan perustuu lakiin. Actan 

käyttöönottoryhmän ja asiantuntijoiden tehtävänä on ollut pitää johto tietoisena 

asianhallintaan liittyvistä asioista. On kuitenkin vaatinut sinnikkyyttä viedä tätä tietoa 

yksiköihin. Actan hyötyä ei edelleenkään ymmärretä riittävän laaja-alaisesti yksiköissä, 

eikä johto näytä esimerkkiä järjestelmän vakuuttavana käyttäjänä, eikä myöskään 
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velvoita henkilöstöä käyttämään Actaa riittävän kattavasti, vaan sallii vanhojen 

toimintatapojen jatkumisen.  

Hallinnollisen asiankäsittelyn ohjaus ei ole riittävän selkeää ja johdonmukaista. 

Informaatiota tulee liikaa, tiedon määrään väsyy ja aika ei tunnu riittävän asioiden 

tekemiseen ja tehtävien hoitamiseen. Lisäksi erilaiset toimintatapamallit hankaloittavat 

hallinnollisen asiankäsittelyn läpivientiä ja siksi niihin kaivataan yhtenäistä linjausta. 

Tiedonohjaussuunnitelman tulkinta koetaan hankalaksi sen laajuuden vuoksi. Sen vuoksi 

kirjaaminen ei ole selkeää ja johdonmukaista yksiköissä, eikä yhtenäistä hallinnonalalla. 

Tiedon arvo tiedostetaan, mutta sitä ei onnistuta siirtämään ja hallinnoimaan tarpeeksi 

tehokkaasti. Asianhallinnan resurssit ovat vähäiset ja ohjausta ei pystytä toteuttamaan 

muutaman henkilön toimenpitein.  

”Tiimin näkökulmasta ollaan menossa parempaan suuntaan. Kun yhdessä 
keskustellaan asioista, niin se vahvistaa toimintaa.” (B2) 

Informaatio-ohjaus asiakirjahallinnossa toteutuu osittain. Ylhäältä tulevaa oheistusta 

kaivataan kuitenkin enemmän. Esimiehen vastuu ja tuki sekä tiedon jakaminen vaihtelee 

yksiköittäin ja esimieskohtaisesti. Asiantuntijat tekevät parhaansa riittämättömillä 

resursseilla. Koulutusta pyritään tarjoamaan henkilöstölle tarpeen mukaan. Yhteisiä 

koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään ja vierihoitoa annetaan pyydettäessä. Lisäksi 

kerran kuussa kokoontuvassa kirjaajaverkostossa nostetaan esille ja keskustallaan 

ajankohtaisista asioista. Tietoa ei kuitenkaan jalkaudu poliisiyksiköihin saakka riittävän 

kattavasti, vaikka tiiviitä koulutuspäiviä järjestetään.  

Monissa vastauksissa nostettiin esille toivomus koko henkilöstöä velvoittavasta 

koulutuksesta, joka voisi samalla olla myös edellytys järjestelmän käyttöoikeuksien 

myöntämiselle.  Kaikille pakollisen koulutuksen kautta tuleva ohjaus olisi 

yhdenmukaisempaa ja tavoittaisi henkilöstön riittävän laajalla foorumilla. Koulutuksessa 

tulisi käydä läpi keskeinen terminologia, normiympäristö ja salassapitoperusteet sekä 

kertoa millaista ohjausta on saatavilla ja mistä ohjeet löytyvät. Asiakokonaisuuksien 
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hallittu läpikäynti selkeyttäsi toimintaa ja ohjaisi yhteisiin toimintatapoihin sekä niiden 

noudattamiseen.  

Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että sähköinen asianhallinta nopeuttaa ja 

helpottaa hallinnollista asiankäsittelyä ja samalla takaa asiakirjallisen tiedon säilymisen 

tuleville sukupolville. Informaatio-ohjauksen kautta voidaan lisätä ymmärrystä 

sähköisen asianhallinnan hyödyistä ja motivoida ihmisiä toimimaan niin, että he 

toteuttavat oman osuutensa asianhallinnasta. Tätä kautta myös järjestelmän käyttöaste 

kasvaisi.  

Informaatio-ohjauksella voidaan vaikuttaa myös asianhallinnan prosesseihin. Yhteisten 

toimintamallien avulla saadaan sujuvoitettua ja selkiytettyä prosessin läpivientiä ja sitä 

kautta tekeminen olisi oikea-aikaista sekä samalla myös laadukkaampaa ja tehokasta.  

Sähköisen asianhallinnan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät nähdään vahvasti 

sähköisenä. Sähköistyminen selkeyttää, helpottaa ja yhdenmukaistaa asiakirjahallintoa 

ja varmistaa tiedon oikealaisen säilytyksen.  Organisaation toiminnan ja muistin 

kannalta on olennaista, että asiat hoidetaan sähköisen asianhallintajärjestelmän 

kautta. Järjestelmien parempi yhteensopivuus mahdollistaisi kokonaisuuksien 

paremman hallinnan. Tämä pitäisi ottaa jo suunnittelussa huomioon. 

”Monia asioita pitäisi kirkastaa ja herättää ihmiset ymmärtämään 
asiakirjahallinnon lakisääteisyys.” (A4) 

Järjestelmä ja organisaatiokulttuuri ei ehkä koskaan tule sulautumaan toisiinsa 

täydellisesti. Jokaisen tulisi kuitenkin oman työn kautta pohtia mitä asiakirjoja 

tehtävässä tuotetaan ja miten ne sijoittuvat poliisin tiedonohjaussuunnitelmaan. Tällä 

tavalla saadaan tekeminen kytkettyä sähköiseen asianhallintaan ja Actan käyttöön sekä 

yhteiseen tekemiseen. Turha kirjaaminen pitää saada pois, sillä vain sitä kautta 

mahdollistetaan järjestelmän yhtenäinen käyttö. Resurssien puute on este 

kehittämistyölle. Tällä hetkellä pitää kuitenkin pystyä toimimaan annetuilla resursseille 

niin hyvin kuin mahdollista.  

”Arkipäiväistäminen ja yhteinen tekeminen on se juttu.” (B3) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hallinnollisen asiankäsittelyn ja sähköisen 

asianhallintajärjestelmän käyttöön liittyviä kokemuksia informaatio-ohjauksen 

kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli tehdä näkyväksi asianhallintaprosessin läpivientiä. 

Tutkimuksen näkökulmasta asianhallinnan nykytilan ja siihen liittyvän informaatio-

ohjauksen selvittämistä voidaan pitää tärkeänä, koska sitä ei ole ennen juurikaan 

tutkittu poliisissa.  

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kokemuksia järjestelmän käytöstä sekä sen 

hyödystä substanssitehtävien hoitamisessa informaatio-ohjauksen kontekstissa. Saatuja 

vastauksia verrattiin asianhallinnan ammattilaisten vastauksiin. Tämän lisäksi pohdittiin 

myös järjestelmän käytön mukanaan tuomia mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia.  

Tutkimus oli tarpeellinen järjestelmän käyttöön liittyvien kokemusten 

dokumentoimiseksi. Kokemuksista opitaan ja niiden kautta saadaan tietoa järjestelmän 

ja toimintatapojen sekä asianhallintaprosessin kehittämiseksi. Tutkimuksen avulla 

saatiin uutta tietoa virkamiesten ja asiatuntijoiden näkemyksistä ja asianhallinnan tilasta 

poliisissa.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten järjestelmän käyttöä voidaan parantaa ja 

asianhallintaprosessia tehostaa sekä esittää toimenpide-ehdotuksia, miten 

organisaation asiakirjahallintoa voidaan toteuttaa lainsäädännön edellyttämällä tasolla. 

Ei siis yksinomaan riitä, että asiakirjahallintoa hoidetaan lainsäädännön vaatimalla 

tavalla, vaan se on tehtävä myös laadukkaasti ja lainsäädännön laatukriteerien 

mukaisesti.  

Tutkimuksessa keskityttiin asianhallintaprosessin läpivientiin sekä siihen, miten 

henkilöstö on kokenut järjestelmään käytön ja ohjauksen, mitkä toimintatavat valittiin 

ja miten ohjeita sovellettiin sekä hyödynnettiin ja miten tieto ja informaatio-ohjaus 

toteutui. Se miten käyttöönotossa onnistuttiin, taas puolestaan vaikutti johdon 

suhtautumiseen ja tukeen järjestelmän käyttöönotossa sekä esimerkillisyyteen 
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järjestelmän käyttäjänä. Tarkastelu koskee ajanjaksoa järjestelmän käyttöönotosta 

alkaen tähän hetkeen saakka.  

Tutkimusongelmana selvitettiin, onko informaatio-ohjaus riittävän selkeää ja 

johdonmukaista. Olettamuksena oli, että perusosaaminen turvataan hyvillä ohjeilla.  

6.1 Tutkimustulokset tutkimusdatan perusteella 

 

Haastattelut osoittivat, että toimintatavat eivät ole yhtenäiset. Syy ei näyttäisi olevan 

tarjolla olevassa ohjeistuksessa, vaan hallinnon ja henkilöstön näkemyseroissa Actan 

suhteen. Hallinnon ja järjestelmän kehittäjien mielestä Acta nähtiin hyvänä asiana, kun 

taas peruskäyttäjät kokivat hallinnollisen asiankäsittelyn ja järjestelmän käytön 

sekavana ja vaikeana. Lisäksi he eivät kokeneet saaneensa tarvittavaa koulutusta, 

eivätkä itse halunneet oppia käyttämään järjestelmää, koska kokivat sen sekavana ja 

hankalana.  

Haastattelujen perusteella paperittomuus koettiin hyvänä asiana. Joten vanhaan 

toimintatapamalliin tukeutuminen on turhaa ja paperipinot voivat siirtyä lopullisesti 

historiaan. Kirjaamista ei voi enää siirtää toiselle, koska asiakirjat laaditaan ja 

allekirjoitetaan itse järjestelmässä, eikä näin ollen perinteiselle kirjaamiselle ole enää 

tarvetta. Valtionhallinnon asianhallintaprosessien sähköistyminen etenee vauhdilla. 

Vaikka organisaatioiden toimintaa kehitetään tekniikan avulla, niin kyse ei kuitenkaan 

ole vain teknologiasta vaan myös uudesta ajattelusta ja toimintatavasta, jonka avulla 

parannetaan toimintaa ja päätöksenteon näkyvyyttä mahdollistamalla uudenlaisen 

tiedon hallittavuuden.  

Koulutukset nähtiin tarpeellisina ja niitä toivottiin lisää. Peruskäyttäjien vastauksissa 

esitettiin toive velvoittavan verkkokurssin toteuttamisesta. Hallinnon tehtävänä on 

kouluttaa henkilöstö järjestelmän käyttöön ja sitä kautta parantaa järjestelmän 

käyttöä, joten velvoittavien koulutusten lisääminen olisi yksinkertaisin ja helpoin tapa 

lähteä viemään asioita eteenpäin hallinnon taholla ja sitä kautta yksinkertaistaa ja 

helpottaa asioita. Koska verkko-oppiminen on koettu hallinnossa hyväksi, niin sen 
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perustella  voitaisiin myös asianhallinnasta toteuttaa koko henkilöstöä velvoittava 

verkkokurssi. 

Yhteisen toimintavan löytäminen kuormittaa niitä, jotka seuraavat ja valvovat 

järjestelmän käyttämistä. Informaatio-ohjaus on tuonut suuremman vapauden lisäksi 

myös suuremman vastuun. Vaikka itseohjautuvuudessa korostuu vapaus, niin 

toiminnassa pitää olla yhtenäisyys. Yhteistyö on edellytys toiminnan kehittämiselle ja 

tuloksellisuudelle.  

Haastattelujen perusteella terminologia koettiin virkamiehen näkökulmasta varsin 

sekavana. Samaa mieltä oltiin myös asiantuntijoiden keskuudessa, vaikka heillä on 

vuosien työkokemus asiakirjahallinnon tehtävistä ja järjestelmien käytöstä. Tilannetta 

voitaisiin korjata parantamalla informaatio-ohjausta ja kohdentamalla sitä koko 

henkilöstölle. Yhtenä konkreettisena toimenpide-ehdotuksena olisi laatia 

asianhallintakäsikirja, jonka avulla voitaisiin helpottaa muun muassa terminologian 

ymmärtämistä. Käsikirjan avulla pystyttäisiin kuvaamaan poliisin hallinnolliseen 

asiankäsittelyyn ja isommassa kuvassa myös tiedonhallintaan liittyviä asioita 

mahdollisimman kattavasti suuresta säännösten määrästä ja soveltamistilanteiden 

vaihtelevuudesta huolimatta. Käsikirjaan voisi koota myös hallinnollisen asiankäsittelyn 

kannalta keskeisiä ratkaisuja ja tulkintaohjeita.  

Käsikirjan avulla voitaisiin helpottaa virkamiehiä järjestelmän käytössä ja lisätä 

asianhallinnan tietämystä. Lisäksi sen avulla saataisi lisättyä johdon tietoisuutta 

hallinnollisen asiankäsittelyn merkityksestä ja edelleen sitoutettua henkilöstöä 

tiedonhallinnan velvoitteisiin. Tällä tavoin pystyttäisi vaikuttamaan myös johdon 

toimintaan ja lisäämään ymmärrystä siitä, että uusi tieto pohjautuu aina olemassa 

olevaan tietoon. Jos organisaation tietovaranto ja muisti on laadukkaasti hoidettu, niin 

sen pohjalta voidaan luoda paremmat lähtökohdat organisaation menestyksekkäälle 

toiminnalle.  
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6.2 Tutkimustulokset tutkimuskirjallisuuden valossa 

Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttö on mullistanut hallintoa ja muuttanut sen 

toimintatapoja. Järjestelmän käyttöönottoon liittyi tärkeä päätös, mikä käytännössä 

tarkoitti valtavaa digiloikkaa ja toimintatapamuutosta. Järjestelmän käyttöönotto 

aiheutti kaikille uuden tilanteen, vaikka aikaisemmin käytössä olikin ollut sähköisiä 

diaareja. Actan edeltäjää Aspoa voidaan varmasti perustellusta syystä pitää 

yhteiskäytön pilottina. Olennainen muutos Actaan siirtymisessä oli siinä, että Actassa 

korostui asiakirjojen hallitsemisen sijaan asioiden hallinta. Tämä tarkoitti myös 

toimintatapojen muutosta sekä samalla se korosti asiakirjahallinnon roolia 

organisaatiossa sekä koko hallinnon alalla.  

Tutkimus osoitti, että Actan käyttö koettiin peruskäyttäjien keskuudessa hankalaksi, 

vaikka toisaalta sen todettiin helpottavan substanssitehtävien hoitamista ja 

asiakirjahallinnan merkitys tiedostettiin. Tulokset olivat yhteneväiset Valtosen (2015) 

tutkimustulosten kanssa.  Myös normivaatimuksiin liittyvät tulokset olivat 

samansuuntaiset.  

Vaikka poliisissa määrätietoisesti valmistauduttiin siirtymään sähköiseen 

asianhallintaan, niin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että järjestelmää ei 

kuitenkaan käytetä sen mahdollistamassa laajuudessa. Kaikkien haastateltavien 

vastauksista kävi ilmi, että johdon tukea ja sitoutumista järjestelmän käyttöön pidettiin 

tärkeänä ja kaivattiin enemmän. Myös Gunnlaugstottirin (2006) tutkimuksessa selvisi, 

että järjestelmän käyttöön liittyvää ylemmän johdon ja asiantuntija tukea pidettiin 

tärkeänä. Tutkimuksessa korostettiin myös riittävän kattavaa järjestelmän 

peruskoulutuksen merkitystä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sähköisen asianhallintajärjestelmän 

käyttöönottaminen ja sen yhteiskäyttö on antanut ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää 

poliisin hallinnollista asiankäsittelyä ja siihen liittyvien prosessien hallintaa. Tutkimus 

osoitti, että tällä koko hallinnon laajuisella muutoksella on ollut valtavasti vaikutuksia 

virkamiesten tapaan tehdä työtä ja hallita tietoa. Mäkisen (2013) tekemän tutkimuksen 
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mukaan käyttäjät kaipaavat enemmän ohjausta omaan tiedonhallintaansa, mutta alan 

asiantuntijoiden roolia ei kuitenkaan tunnisteta organisaation toiminnan tukemisessa 

kovinkaan hyvin. Tutkimustulokset ovat yhteneväiset Mäkisen tutkimuksen kanssa. 

Myös poliisin asiantuntijat näyttävät olevan aika yksin haasteiden kanssa ja yrittävät 

tehdä parhaansa annetuilla resursseilla toimivaltansa puitteissa.  

Tutkimustulokset osoittivat, että sähköisen asianhallinnan suurin haaste on yhteisen 

toimintavan löytäminen ja sitä kautta pyrkiä yksinkertaistamaan ja helpottamaan 

asioita. Haastattelujen perusteella sekava terminologia ja ohjeistuksen ymmärtäminen 

koettiin hankaloittavan yhteisesti noudatettavan toimintatavan toteutumista. Saman 

suuntaisia tuloksia on Packalén (2017) saanut tutkimuksessaan, jonka mukaan 

monitulkintainen ja vaihteleva terminologia voidaan nähdä esteenä yhtenäisesti 

noudatettavan toimintavan löytämiselle organisaatioiden välillä.  

6.3 Byrokratian mahdollisuudet informaatio-ohjauksessa 

Tutkimus osoitti, että tietty byrokraattisuus on tärkeää ja se voidaan isossa kuvassa 

nähdä selkärankana viranomaistehtävien hoitamisessa. Vartolan (2004) mukaan 

Weberin organisaatioteorian byrokratian lähtökohtana on näkökulma, jonka mukaan 

toiminta on järkiperäistä ja tehokasta kun kaikki saadaan toimimaan maksimaalisesti. 

Weberin mukaan byrokratian etuna oli juuri tehokkuus ja sitä pyrittiin parantamaan 

laatimalla yhteiset toimintaohjeet. Juutin (2016) mukaan byrokraattisia piirteitä esiintyy 

organisaatioissa vieläkin.  

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle olettamuksesta, että perusosaaminen turvataan 

hyvillä ohjeilla. Verrattaessa Weberin ideaalimallia tämän hetken poliisiorganisaatioon, 

voidaan tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella todeta byrokratian ja informaatio-

ohjauksen selkeä sidonnaisuus toisiinsa. Molemmissa päämääriä ovat oikean ja 

laadukkaan tiedon parempi ja oikea-aikainen käytettävyys, kun välineinä käytetään 

ajantasaista ohjeistusta, jonka kautta määrämuotoiset toimintaprosessit ohjaavat 

tiedon kulkua. Tutkimus vahvisti olettamusta, että perusosaaminen voidaan varmistaa 

hyvillä ohjeilla. Tämä edellyttää kuitenkin yhtenäisten toimintatapojen noudattamista.  
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6.4 Jatkotutkimus 

Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla poliisin asianhallintajärjestelmän käytön 

määrällinen kehittyminen sen eri yksiköissä eri vuosien aikana. Toisaalta myös 

tietojärjestelmien mallintamisen kautta voisi olla mielenkiintoista selvittää 

integraatioiden lisääntymistä ja sitä kautta edelleen automatisoinnin kehitystä. 

Jatkotutkimuksen kannalta selvitys johdon sitoutumisasteesta järjestelmän käyttöön 

voisi olla myös kiinnostava aihe.  
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7 POHDINTAA 

Yleisesti voidaan todeta, että byrokratialla käsitteenä on ihmisten keskuudessa huono 

kaiku. Puhutaan myös byrokratian hallinnollisista itseintresseistä. Asioita tehdään, koska 

niin on määrätty tehtäväksi. Kukaan ei kuitenkaan tiedä miksi niin tehdään, mikä on 

toiminnallinen tarve tai miksi jotain on joskus alettu tietyllä tavalla tekemään. Tekemistä 

on vain jatkettu, kun asiaa ei ole muutenkaan ohjeistettu.  

Historiallisessa perspektiivissä byrokratia on merkinnyt valtavaa kehitystä. Se on 

lähtenyt tasapuolisuudesta, rationaalisuudesta sekä yhteisistä ja julkilausutuista 

säännöistä. Aikaisemmin päätöksenteko saattoi suuressa määrin perustua itsevaltiaan 

mielivaltaisiin ja ristiriitaisiin päätöksiin. Nepotismi ja tuttavuussuhteet vaikuttivat usein 

lopputulokseen, ja perusteista riippumatta etuoikeutetussa asemassa olevilla oli 

paremmat mahdollisuudet ajaa asiaansa kuin heikommassa asemassa olevilla.  

Byrokraattinen päätöksenteko perustuu ennen kaikkea määrämuotoisiin kirjallisiin 

dokumentteihin ja prosesseihin. Käsittelytapa on etukäteen tiedossa ja päätökset ovat 

jälkikäteen löydettävissä ja todennettavissa – aikaisemmin arkistohyllyistä, nyt koneen 

sisältä. Byrokratian yhteydessä puhutaan ”virkakoneistosta” ja Weberkin käytti 

metaforaa ihmisistä rattaiden osana. Siinä on sekä hyvä että huono kaiku. Ihmisten 

toiminta rinnastuu koneeseen. Ihmiset ovat yleensä vain aika huonoja ja haluttomia 

toimimaan koneina. Koneet ovat siinä parempi. Tästä voidaan ajatella, että nykyaikainen 

asianhallintajärjestelmä on välittäjä ihmisen ja päätöksiä tuottavan järjestelmän 

byrokratiakoneiston välillä. Asianhallintajärjestelmä voidaan nähdä konkreettisena 

ilmentymänä weberiläisestä ideaalikoneesta, joka tuottaa, tallentaa sekä jakelee 

päätöksiä ja asiakirjoja määrämuotoisesti, ennalta sovittujen käyttösääntöjen ja saman 

prosessin mukaisesti.  

Sähköistymisen myötä ohjeistus ja ohjeet ovat saaneet uudet muodot. Sähköisten 

järjestelmien mahdollistavat vuorovaikutteiset, käyttäjään reagoivat ohjeistukset ovat 

syrjäyttäneet perinteiset paperiohjeet ja jättäneet kalvosulkeiset historiaan. 

Toimintaohjeita voidaan tehdä videoklippeinä, joista tekeminen nähdään ruudulta kuin 
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elävässä elämässä. Ohjeistukset voidaan kouluttaa kalvosulkeisten sijaan 

itsekoulutuksena verkko-oppimisympäristössä. Poliisin tietoturvakoulutus on tästä 

hieno esimerkki.  

”Digiähky” tuo mukanaan inhimillisen kognitiivisen prosessin: kuka pystyy omaksumaan 

tarvittavan tiedon ja millä ajalla kaikki tieto pitäisi pystyä hyväksymään. Tietokoneilla on 

valtava muistikapasiteetti, ihmisillä taas ei. Asioiden ja uuden tiedon sisäistäminen vaatii 

prosessointia ja ennen kaikkea aikaa, mutta koska sitä aikaa on? Toimintaympäristö, 

tietojärjestelmät ja organisaatiot muuttuvat koko ajan. Nykyisen ”informaatioähkyn” 

aikakaudella meidän on vääjäämättä tunnustettava, että aivojamme ei ole suunniteltu 

nykyisen kaltaisen tietotulvan vastaanottoon.  

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 1600-luvulla ihminen sai saman verran tietoa koko 

elämänsä aikana kuin me sunnuntain Helsingin sanomista joka viikko. Emme me 

biologisina olentoina ole paljonkaan muuttuneet 1600-luvulta tai edes kolmen 

vuosituhannen aikana. Sähköisiin järjestelmiin automaattisesti ja manuaalisesti 

tallennetun datan määrä vain on kasvanut eksponentiaalisesti ja jatkaa kasvuaan. Data 

ei muutu informaatioksi, tiedoksi tai tietämyksestä puhumattakaan noin vain. 

Muistamisen yksi keskeinen edellytys on unohtaminen ja arkistoinnin oleellinen osa on 

hävittäminen. Tässä sähköinen järjestelmä pystyy hyvin tukemaan käyttäjää. Käyttäjä 

voi ulkoistaa tietonsa järjestelmälle, josta tiedot löytyvät helposti ja oikealta paikalta. 

Järjestelmä myös hoitaa hävittämiset ajallaan ennalta sovituin säännöin.  

Poliisiorganisaatio on sekä byrokraattinen että hierarkkinen. Molemmilla sanoilla on 

negatiivinen kaiku. Byrokratia on kuitenkin välttämätöntä silloin kun pelataan yhteisillä 

rahoilla. Kovin paljon asioita ei voi oikaista, koska silloin on aina väärinkäytösten vaara 

olemassa. Byrokratiaa voidaan varmasti pitää päätöksenteon selkärankana. Se miten 

notkeaksi se käytännöstä osoittautuu, on hyvin pitkälti kiinni organisaatiokulttuurista.  

Jos ajatellaan poliisiorganisaation perustehtävää, niin myös hierarkkisuutta tarvitaan. 

Johtosuhteet pitää olla selkeät ja lisäksi kaikille pitää olla selviö keneltä käsky missäkin 

tilanteessa tulee. Tiimityöskentelyssä hierarkkisuudesta ei ole kauheasti hyötyä, mutta 
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jos tarkastellaan asiaa koko poliisin näkökulmasta, silloin asia korostuu. Nykyään hyvän 

hallinnon tavoitteena on lähes aina asiantuntijaorganisaatio, jota myös poliisi edustaa. 

Hierarkia korostuu erityisesti poliisin operatiivisessa toiminnassa. 

Poliisiammattikorkeakoulun toiminnassa voidaan nähdä byrokraattisia piirteitä, vaikka 

oppilaitoksena sille onkin tyypillistä dynaaminen korkeakoulutyöskentely.   

Byrokratia näkyy myös asiakirjahallinnossa. Asiakirjahallinnon toimintaprosessissa on 

hyvin tarkasti määritelty (perustuu myös työjärjestykseen) esittelijä ja päätöksentekijä 

tai asian ratkaisija. Hierarkia on myös tärkeä asianhallintajärjestelmän näkökulmasta, 

mutta sitä tuodaan esille liian vähän. Osa käyttäjistä ottaa itse selvää, osa kysyy neuvoa 

asiantuntijoilta. Koulutuksista saa tietoa. Kaikki eivät omaksu asioita samalla tavalla.  

Jos pohditaan byrokratian ja informaatio-ohjauksen suhdetta toisiinsa, niin voidaan 

todeta, että päämäärät molemmissa ovat samansuuntaiset. Sekä byrokratian että 

informaatio-ohjauksen tavoitteita ovat parempi laatu, oikeusturva ja varmistaa oikea 

tieto oikeaan aikaan. Välineitä näiden päämäärien saavuttamiseksi ovat ajantasainen 

ohjeistus sekä asianhallintajärjestelmä, jossa on määrämuotoiset toimintaprosessit ja 

ajantasainen tiedonohjaussuunnitelma. Kuten Suomen jääkiekkojoukkueen 

huippusuorituksiin valmentanut Jukka Jalonen on tunnetussa sloganissaan todennut, 

”meidän pitäisi ihan kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän 

aikaan. Se kaikki mitä annat muille, tulee sinulle jossain kohtaa takaisin”, sama pätee 

myös tässä kohtaa.  
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

TAUSTA 

 oma tehtävä poliisissa 

 kokemus sähköisestä asianhallinnasta ja Actan käytöstä 

JÄRJESTELMÄ 

 miten Acta muuttanut tehtävien hoitamista (2014->) 

 miten Acta toimii järjestelmänä 

 Actan hyöty oman substanssitehtävien hoitamisessa 

 Actan haasteet oman tehtävän näkökulmasta 

 Actan haasteet hallinnon näkökulmasta 

OHJEIDEN YMMÄRTÄMINEN 

 mitä ohjeistuksella ymmärretään 

 mitä ohjeistusta pidetään oleellisena 

 ymmärretäänkö ohjeistuksen sisältö 

 ovatko ohjeet sopivan pituisia, selkokielisiä/helppolukuisia 

OHJEIDEN JOHDONMUKAISUUS 

 milloin ohjeistusta on/ei ole (kerro esimerkki) 

 onko ohjeistusta riittävästi  

 ovatko ohjeet johdonmukaisia 

 ovatko ohjeet helposti saatavilla 

OHJEIDEN TUNTEMINEN 

 tunnistetaanko asiakirjahallinnon normiympäristö 

 tiedetäänkö mikä on oleellinen ohjeistus oman tehtävän näkökulmasta 

 tiedetäänkö mistä ohjeistus löytyy 

 miten ohjeilla voidaan tukea asianhallintaprosessien toteutumista 

OHJAUS 

 onko ohjaus riittävän selkeää ja johdonmukaista? 

 onko informaatio-ohjausta olemassa? 

 onko tarvittava ohjaus käytettävissä?  

 löytävätkö (kohtaavatko/tavoittavatko) käyttäjät tarvittavan ohjauksen?  
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HALLINNOLLINEN ASIANKÄSITTELY 

 ymmärretäänkö sähköisen asianhallinnan hyöty poliisissa 

 onko hallinnollisen asiankäsittelyn ohjaus riittävän selkeää ja johdonmukaista  

 toteutuuko informaatio-ohjaus asiakirjahallinnossa 

 miten informaatio-ohjauksella voidaan vaikuttaa asianhallinnan prosessiin 

 sähköisen asianhallinnan mahdollisuudet (tulevaisuuden näkymät) 

Asianhallintaprosessin kehittäminen (mitä tekisit toisin) => ”toiveiden tynnyri” 
 
 


	1 Johdanto
	2 teoreettinen viitekehys
	2.1 Informaatio-ohjaus
	2.1.1 Informaatio-ohjaus käsitteenä ja toimintamuotona
	2.1.2 Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta

	2.2 Asianhallinnan normiympäristö ja keskeiset käsitteet
	2.2.1 Viranomaisen asiakirja
	2.2.2 Asiakirjahallinnosta asianhallintaan
	2.2.3 Asiakirjahallinnon normiohjaus
	2.2.4 Tiedonhallintalainsäädäntö ja muuttunut terminologia
	2.2.5 Poliisin hallinnollinen asiankäsittely
	2.2.6 Poliisin tiedonhallintapolitiikka

	2.3 Asianhallinta byrokratian näkökulmasta
	2.3.1 Weber ja tehokkaan hallinnon malli
	2.3.2 Byrokratian mahdollisuudet prosessien ohjaamisessa


	3 kirjallisuuskatsaus
	3.1 Aikaisempaa tutkimusta

	4 tutkimusasetelma ja menetelmät
	4.1 Teemahaastattelu
	4.2 Kohdeorganisaatio ja haastateltavat
	4.3 Teemahaastattelurunko
	4.4 Tutkimuksen aineisto
	4.5 Tutkimuksen luotattavuus

	5 tutkimustulokset
	5.1 Järjestelmän käyttö
	5.2 Ohjeiden ymmärtäminen
	5.3 Ohjeiden johdonmukaisuus
	5.4 Ohjeiden tunteminen
	5.5 Ohjaus
	5.6 Hallinnollinen asiankäsittely

	6 johtopäätökset
	6.1 Tutkimustulokset tutkimusdatan perusteella
	6.2 Tutkimustulokset tutkimuskirjallisuuden valossa
	6.3 Byrokratian mahdollisuudet informaatio-ohjauksessa
	6.4 Jatkotutkimus

	7 pohdintaa
	Lähteet
	LIITE 1: Teemahaastattelurunko

