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LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSI   
 
Lainsäädäntöprosessia on kuvattu vastikään ilmestyneessä RASKE2-projektin väliraportissa, Tie-
donhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa. Raportissa kuvataan suomalaisen kansallisen 
lainsäädäntöprosessin sähköisen tiedonhallinnan nykytila: prosessin osapuolet, sen vaiheet ja eri 
vaiheissa syntyvä dokumentaatio sekä eri vaiheissa käytettävät tietojärjestelmät. (Antti Lehtinen, 
Airi Salminen ja Kristiina Huhtanen: Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa: RAS-
KE2-projektin väliraportti. Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2004) Liikenne- ja viestintäministeriös-
sä säädösvalmistelu valittiin vuonna 2000 erääksi ministeriön ydinprosessiksi, joka kuvattiin ydin-
prosessien kehittämishankkeessa. Tähän esiselvitykseen on sisällytetty työryhmän tuottama proses-
sikaavio sellaisenaan. Esiselvityksessä on hyödynnetty myös ministeriön säädösvalmistelun kehit-
tämiseksi 6.4.2004 annettua säädösvalmistelun kehittämisen ohjetta. Koska valmista prosessinku-
vausaineistoa on runsaasti saatavissa useissa julkaisuissa, tässä esiselvityksessä prosessi kuvataan 
lyhyesti keskittyen prosessin ongelmiin, joiden ratkaisemisessa asianhallintajärjestelmästä mahdol-
lisesti olisi hyötyä liikenne- ja viestintäministeriössä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntöprosessityöryhmä jakoi lainsäädäntöprosessin seuraa-
viin vaiheisiin: esivalmistelu, perusvalmistelu, jatkovalmistelu, päätöksenteko I ja päätöksenteko II. 
Esivalmistelu-, perusvalmistelu- ja jatkovalmisteluvaiheissa lainsäädäntöä ja hallituksen esitystä 
valmistelllaan ministeriön sisällä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Päätöksenteko I –vaiheessa 
hallituksen esitys käsitellään valtioneuvostossa ja presidentin esittelyssä ja päätöksenteko II –
vaiheessa hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa ja eduskunnan antama vastaus valtioneuvos-
tossa. 
 
Lainsäädäntöprosessin tuloksena on tasavallan presidentin vahvistama laki. Vahvistetun lain lisäksi 
lainsäädäntöprosessiin liittyy pääsääntöisesti asetusten ja muiden alemmanasteisten normien val-
mistelu ja voimaantulo, uudesta lainsäädännöstä tiedotaminen sekä perehdyttäminen uuteen lain-
säädäntöön ja lainsäädännön vaikutusten seuranta ja palautteen kerääminen. 
 
 
 
1. Esivalmistelu ja lainsäädäntöhankkeen vastuut ministeriön sisällä 
 
Lainsäädännön valmistelu käynnistyy säädösaloitteella, joka voi olla esimerkiksi ministeriön työ-
ryhmän (työryhmäjulkaisu)  tai muun valmisteluelimen ehdotus. Säädösaloite voi myös perustua 
johonkin kehittämishankkeeseen, hallitusohjelmaan, eduskunnan lausumaan (ponteen). Useissa sää-
döshankkeissa aloite tulee hallinnonalan asiantuntijavirastoilta. Näissä tapauksessa, erityisesti tek-
nisluonteisissa hankkeissa ao. virasto myös valmistelee ehdotuksen tarvittavaksi lainsäädännöksi. 
Erityisesti viestintämarkkinaosaston käynnistämä uusi säädöshanke voi pohjautua myös vaikutusar-
viotutkimukseen (muistio), joka tehdään vuoden kuluttua säädöksen voimaantulosta. Liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalalla suurin osa lainsäädäntötyöstä on yhteisölainsäädännön täytän-
töönpanoa, kansainvälisten sopimusten voimaansaattamista ja olemassaolevan lainsäädännön päivit-
tämistä. 
 
Esivalmisteluvaiheessa hahmotetaan hankkeen laajuus, siihen liityvät ongelmat ja sääntelyvaih-
toehdot sekä suunnitellaan hankkeen organisointi ja aikataulu. Esivalmistelussa tulee kiinnittää 
huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: 
- vastuu lainsäädännön asianmukaisuudesta 
- vaihtoehtojen, vaikutusten ja yhteistyötahojen näkemysten selvittäminen (avoimuus ja yhteistyö 
sekä ministeriön sisällä että sidosryhmien kanssa) 
- säädösvalmistelun organisointi 
- säädöshankkeelle asetettava aikataulu 
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- säädöshankkeen kustannukset 
- säädöshankkeen toimeksianto ja merkitseminen hankerekisteriin 
 
Virkamies laatii muistion säädösaloitteesta (word tai epävirallinen sähköpostiviesti).  Säädösaloitet-
ta käsitellään tarpeen mukaan keskusteluissa yksikönpäällikön kanssa, ryhmäpalavereissa, osaston 
johtoryhmässä, johtoryhmässä, erityisavustajan ja ministerin kanssa. Usein mukana keskustelussa 
on myös hallinnonalan virastojen ja laitosten edustajia. Keskustelun tarve riippuu lainsäädäntöaloit-
teen luonteesta: keskustelua tarvitaan erityisesti silloin kun asiasta on näkemyseroja. Muistio sää-
dösaloitteesta ei kirjaudu eikä useinkaan arkistoidu. Keskustelun päätteeksi tehdään päätös säädös-
valmistelun aloittamisesta. Vireillä olevista hankkeista on tärkeää tiedottaa johdolle ajoissa. Sää-
döshankkeiden riittävä koordinointi ministeriö- ja osastotasolla on tarpeen. Valmisteluaikataulut 
ovat usein kireitä, joten esivalmistelun huolellisuus on tärkeää prosessin seuraavia vaiheita ajatel-
len. Jos säädösaloite valmistellaan ministeriössä virkatyönä, valmistelutyö vaatii keskusteluja mi-
nisteriön sisällä ja sidosryhmien kanssa.  
 
Ministeri päättää säädöshankkeen asettamisvaiheessa hankkeen peruslinjauksista ja valmistelun 
kuluessa mahdollisesti tarvittavista uusista poliittisista linjauksista. Kansliapäällikölle tulee tiedot-
taa hankkeen linjauksia koskevista ehdotuksista ennen niiden esittelemistä ministerin ratkaistavaksi. 
Valtoneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaan kansliapäällikön tehtävänä on huolehtia lainsää-
dännön valmistelun laadusta ministeriössä. Osastopäälliköt vastaavat kukin oman osastonsa toimi-
alan säädösvalmistelusta. Osastopäälliköt vastaavat osastojensa säädösvalmisteluhankkeiden käyn-
nistämisestä ja seurannasta. Yksiköiden päälliköt vastaavat puolestaan yksikkönsä säädösvalmiste-
luhankkeista ja osallistuvat erityisesti yksikkönsä tärkeisiin tai laajakantoisiin säädösvalmistelu-
hankkkeisiin. 
 
Toimeksianto annetaan joko yksittäiselle virkamiehelle tai työryhmälle. Erityisesti päätettäessä  
henkilöresurssoinnista laajoihin lainsäädäntöhankkeisiin on otettava huomioon myös yksittäisen 
virkamiehen muut tehtävät, jotta työn määrä pysyisi kohtuullisena. Ministeri ja kansliapäällikkö 
vastuuttavat lainvalmisteluun työryhmän ja osastopäällikkö tai yksikön päällikkö yksittäisen virka-
miehen.  
 
Säädöshankkeesta täytetään toimeksiantolomake (Office), jossa mm. määritellään hankkeen käytös-
sä olevat resurssit. Kirjaamosta pyydetään hankkeelle HARE-numero. Asian valmistelija, yksikön 
HARE-yhteyshenkilö tai työryhmän sihteeri vie hankepäätöksen HARE-rekisteriin. Asianhallinnan 
kannalta ongelmana on, ettei virkamiestyönä toteutettavaa lainsäädäntöhanketta läheskään aina 
merkitä vielä tässä vaiheessa hankerekisteriin, ja jos merkitäänkin, hankkeen vaihetietoja ei pidetä 
ajantasalla. Monet valmistelijat kokevat HARE:n vaikeana käyttää ja koska rekisteriin ei sisällytetä 
asiakirjoja sähköisessä muodossa, HARE:a ei koeta hyödyllisenä virkamiestyössä. 
 
Toimeksiantolomake ja HARE:n asettamispäätöslomake ovat sisällöltään hyvin samanlaisia, mutta 
toimeksiantolomake sisältää joitain luottamuksellisia tietoja, joita ei haluta sisällyttää edes HARE:n 
suunnitteilla oleviin hankkeisiin, jotka näkyvät ainoastaan valtioneuvoston sisällä. Päällekkäistyötä 
tehdään, kun samat tiedot syötetään kahteen paikkaan erikseen. 
 
Kun lainsäädäntöaloite tulee hallinnonalan virastosta, asia viedään suoraan HARE:een tai jos kir-
jeen saapuessa ei ole vielä tiedossa, johtaako aloite lainsäädännön muuttamiseen, asia kirjataan 
aluksi diaariin ja siirretään HARE:en, kun hallituksen esitystä aletaan valmistella. Kun kyseessä on 
direktiivin implementointi, valmista direktiiviä koskeva lausuntopyyntökierros kirjataan vielä EU-
TORI:in. Asia siirretään HARE-hankerekisteriin, kun hallituksen esitystä aletaan valmistella.  
Usein hanke viedään HARE:en ensimmäisen kerran silloin kun hallituksen esitysluonnoksesta lähe-
tetään lausuntopyyntö. Erityisesti virkamiesvalmistelussa olevaan lainsäädäntöön liittyviä asiakirjo-
ja kirjaamo ei kuitenkaan välttämättä saa ennen kuin hallituksen esityksen tai joskus vasta lain val-
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mistumisvaiheessa. Hankkeen tilannetietoja ei välttämättä pidetä ajantasalla yksikössä, vaikka tätä 
varten on nimetty HARE-yhteyshenkilöt kuhunkin yksikköön. Näinollen HARE ei anna kansalaisil-
le eikä ministeriöläisille ajantasaista tietoa säädöshankkeista. HARE on nykyisellään pelkästään 
viiitetietokanta, vaikka sinne on periaatteessa mahdollista tallentaa myös asiakirjoja sähköisessä 
muodossa. HARE:n ei koeta tukevan lainsäädäntöprosessia eikä rekisterillä ole loogista yhteyttä 
asiakirjojen tuottamiseen.  
 
2. Perusvalmistelu 
 
Perusvalmisteluvaiheessa valmistellaan ehdotus hallituksen esitykseksi hankkeen toimeksiannon 
mukaisesti. Perusvalmistelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti perustuslakikysymysten ja 
hankkeen vaikutusten selvittämiseen sekä osastojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun samoin kuin 
sidosryhmäyhteistyön sujuvuuteen. Myös säädösten teknisen valmistelun organisointia ja yhteistyö-
tä on tarpeen tehostaa. Perustuslakikysymyksissä ollaan yhteydessä oikeusministeriöön ja valtio-
sääntöasiantuntijoihin. Säädösten tekniseen valmisteluun kuuluu mm. säädöstekstien käsittely lain-
laatijan ohjelmalla, säädöstekstien käännöksiin ja tarkastamiseen liityvät käytännön toimet, esittely-
listojen laatiminen ja jakelu PTJ:llä sekä eräät säädösten julkaisemiseen liityvät tehtävät. Työnjaon 
ja tiedonkulun valmistelijoiden ja teknisiä tehtäviä hoitavien välillä tulee kulkea. Säädösvalmiste-
lussa on varattava riitävästi aikaa esitysten tekniseen valmisteluun, viimeistelyyn, käännöstyöhön ja 
laintarkastukseen.Säädösehdotukset lähetetään pääsääntöisesti käännettäväksi valtioneuvoston 
käännöstoimistoon, mutta kiireellisessä tilanteessa käytetään myös muita käännöstoimistoja. 
 
Jäsenten nimeämispyynnöt ja jäsenten nimeämiset rekisteröidään HARE:en kirjaamossa. Työ-
ryhmä organisoituu. Kokousasiakirjojen rekisteröinti/ sisällyttäminen HARE:en ja HARE:n tilan-
netietojen ylläpito on työryhmän sihteerin/ yksikön HARE-yhdyshenkilön vastuulla. Työryh-
mä/yksittäinen virkamies tuottaa, kerää ja analysoi lähdeaineistoa. Tässä vaiheessa kuullaan sidos-
ryhmiä kuulemistilaisuuksissa ja/tai järjestetään ennakkolausuntokierros. Lausuntokierroksen 
asiakirjat rekisteröidään HARE:en. Muistio kuulemisesta sisältyy kuulemistilaisuudesta tehtyyn 
pöytäkirjaan, jota ei kirjata eikä arkistoida. 
 
Perusvalmistelun tuloksena on hallituksen esitysluonnos ja työryhmän loppuraportti, jos lakia 
valmistelee työryhmä. Työryhmän loppuraportti rekisteröidään HARE:een. 
 
Yksiköiden väliseen ja myös osastorajat ylittävään yhteistyöhön tarvitaan mahdollisuuksia. Yhteis-
työn hallinnnoalan muihin viranomaisiin ja muihin sidosryhmäorganisaatioihin olisi oltava jousta-
vaa ja käytettävissä. Ongelmaksi on koettu se, etteivät vaikutusarvioita tehdä suunnitelmallisesti ja 
riittävän kattavasti eikä tietoa ole arviointia varten riittävästi saatavilla. 
 
3. Jatkovalmistelu 
 
Jatkovalmisteluvaiheessa hallituksen esitysluonnoksesta pyydetään lausunnot ja kuulemistilaisuuk-
sia järjestetään sidosryhmille. Kirjaamo rekisteröi lausuntokierroksen asiakirjat HARE:een. Lau-
suntoprosessi on esitetty tässä esiselvityksessä erikseen. 
 
Saatujen lausuntojen perusteella muokataan hallituksen esitysluonnos 2 ja tarvittaessa käydään 
vielä uusi lausuntokierros. HE-luonnos käsitellään osastolla ja tarvittaessa (harvoin) johtoryhmässä. 
Lopulliseen luonnokseen hallituksen esitykseksi otetaan huomioon johdon mahdolliset kommentit. 
Jos lakiesitys käsittelee alaa, jonka valmisteluvastuu on toisella ministeriöllä, kyseiseltä ministeriöl-
tä pyydetään esittelylupa. Ministerille luovutetaan muistio valiokuntakäsittelyyn, joka voi olla 
luottamuksellinen. Hallituksen esitysluonnos hyväksytään talouspoliittisessa tms. ministerivalio-
kunnassa. Hallituksen esitys –luonnos  käännätetään valtioneuvoston kanslian käännöstoimistossa 
tai ulkopuolisessa käännöstoimistossa. Hallituksen esitys -luonnos tarkastetaan oikeusministeriön 
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laintarkastuksessa ja tarvittaessa ulkoasiainministeriön oikeudellisella osastolla. Hallituksen esi-
tysluonnos tarkistetaan vielä ministeriössä, ja esittelijä päättää, miten oikeusministeriön laintarkas-
tuksen huomautukset otetaan hallituksen esityksessä huomioon. Ahvenanmaan maakuntapäiviltä 
haetaan tarvittaessa suostumus. Ministeri myöntää jakoluvan valtioneuvoston esittelyyn, kun siinä 
on yksikön päällikön, osastopäällikön ja kansliapäällikön puolto.  
  
 
4. Päätöksenteko I 
 
Hallituksen esitysluonnos käsitellään raha-asiainvaliokunnassa ja hallituksen iltakoulussa. Seuraa-
vaksi hallituksen esitysehdotus käsitellään valtioneuvoston täysistunnossa, jonka esityslista laadi-
taan PTJ:llä. Valtioneuvoston istunnolle jaetaan esitysehdotus ja muistio. Hallituksen esityksen 
valmistelija toimii esittelijänä. Valtioneuvoston yleisistunnossa tehdään ratkaisuehdotus presiden-
tille. Kun ehdotus on käsitelty valtioneuvoston istunnossa, siitä laaditaan pöytäkirja. 
  
 
Valtioneuvoston kansliaan lähetetään kaksi kappaletta ministerin varmentamaa esitystä. Presidentin 
esittelyn esityslista laaditaan PTJ:llä. Esityslista sisältää ratkaisuehdotuksen ja muistion. 
Ehdotus käsitellään presidentin esittelyssä, jossa presidentti päättää hallituksen esityksen lähettä-
misestä eduskunnan käsittelyyn. Ministeri toimii esittelijänä. Presidentin esittelystä laaditaan pöy-
täkirja, jonka presidentti allekirjoittaa. Hallituksen esityksen allekirjoittaa presidentti ja varmentaa 
ministeri. 
 
Painatuslupa lähetetään Editaan PTJ:n kautta.Yksiköissä on nimettyjä PTJ-käyttäjiä, jotka toimivat 
tarvittaessa myös yli yksikkörajojen.  
 
HARE:en syötetään PTJ-numero ja hallituksen esityksen numero kirjaamossa, vaikka näiden tieto-
jen ylläpito olisi HARE-yhteyshenkilöiden/ hankesihteerien tehtävä. HARE-yhteyshenkilöt ovat 
myös PTJ-käyttäjiä. 
 
Tiedottamisen ei koeta olevan riittävän suunnitelmallista päätöksentekovaiheessa. Tiedotusta olisi 
informoitava riittävän aikaisessa vaiheessa erityisen laajoissa tai kansalaisia muutoin laajasti koske-
vissa lainsäädäntöhankkeissa. 
 
5. Päätöksenteko II ja täytäntöönpanotoimet 
 
Päätöksenteon toinen vaihe alkaa eduskunnan täysistunnolla, jonka lähetekeskustelun tarkoituksena 
on antaa evästyksiä asiaa käsittelevälle valiokunnalle. Liikenne- ja viestintäministeriön vastuualu-
een hallituksen esitykset käsitellään usein perustuslakivaliokunnassa, mikä pidentää niiden käsitte-
lyaikaa eduskunnassa ja asettaa lainvalmistelulle tavallista suurempia laatuvaatimuksia.  
 
Asiantuntijoiden kuuleminen valiokunnissa tulee usein nopealla aikataululla.Valmistelija esittelee 
lakiesityksen pääsisällön valiokunnalle esityksen valiokuntakäsittelyssä asiantuntijoiden kuulemi-
sen alkaessa. Valmistelija laatii kuulemistilaisuuteen tarvittaessa myös kirjallisen muistion esityk-
sen sisällöstä. Osastopäällikkö vastaa valiokunnan pyytämän, asiantuntijakuulemisessa esitettyjä 
kannanottoja koskevan ministeriön vastineen valmistelusta valiokunnalle. Merkittävistä hallituksen 
esityksestä poikkeavista kannanotoista päättää ministeri. Myös toinen ministeriön osasto voi antaa 
asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä. Jos lausunto poikkeaa hallituksen esityksestä tai on 
muuten toisen osaston toimialan kannalta merkityksellinen, siitä on ilmoitettava ministerille, kans-
liapäällikölle ja valmistelevalle osastolle. Jos valiokunta suunnittelee halituksen esitykseen sisällöl-
lisiä muutoksia, mnisteriön on annettava tähän pyydettäessä apua. Päävalmistelijan on informoitava 
osastopäällikköä ja ministeriön johtoa. Esityksen päävalmistelijan on seurattava tarkasti esityksen 
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eduskuntakäsittelyn vaiheita.Valiokunta valmistelee mietinnön, jonka jälkeen esitys palaa edus-
kunnan täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn. Laki hyväksytään tai hylätään lopullisesti täysis-
tunnon toisessa käsittelyssä. Eduskunta antaa asiasta vastauksen (tai kirjelmän) valtioneuvostol-
le. Eduskuntakäsittelyn asiakirjat sisällytetään eduskunnan VEPS-järjestelmään, joka on internetin 
kautta kaikkien käytettävissä. Eduskunnan vastaus kulkee valtioneuvoston kautta asiaa valmistel-
leelle ministeriölle, joka esittelee asian valtioneuvoston yleisistunnolle, joka tekee ratkaisuehdotuk-
sen tasavallan presidentille lain vahvistamista varten. 
 
Valtioneuvoston istunnon ja presidentin esittelyn esityslista laaditaan PTJ:n kautta liitteenään 
eduskunnan vastaus, josta ilmenee eduskunnan kanta hallituksen esitykseen. Esityslistalle hankitaan 
ministerin jakolupa. Päätös käsitellään valtioneuvoston istunnossa, josta laaditaan pöytäkirja. Päätös 
vahvistetaan presidentin esittelyssä, josta laaditaan pöytäkirja. Säädöksen julkaisemiseksi Suomen 
Säädöskokoelmassa annetaan painatusmääräys Editalle PTJ:n kautta.  Tasavallan presidentti allekir-
joittaa lain ja ministeri varmentaa sen. 
 
Lainsäädännön täytäntöönpanotoimiin kuuluvat: 
- alemmanasteisten säädösten valmistelu 
- käännös englanniksi ja käännösten toimittaminen Finlex-tietokantaan 
- tiedottaminen 
- koulutus 
- lainsäädännön toimivuuden ja vaikutusten seuranta 
 
Lakiehdotuksen täytäntöönpano voi edellyttää lakia alemmanasteisen säädöksen, valtioneuvoston 
tai ministeriön asetuksen antamista. Jos tarkoituksena on, että lain voimaantulon yhteydessä anne-
taan myös alemmanasteiset säännökset, valmistelija huolehtii siitä, että niitä koskeva luonnos esite-
tään viimeistään eduskunnassa asiaa valiokunnassa käsiteltäeeesä. Jos alemmanasteiset säännökset 
annetaan myöhemmin lain voimaantulon jälkeen, esittelijä antaa tarvittaessa valiokunnalle ainakin 
luonnoksen säännösten sisällöstä.  
 
Prosessin asiakirjat lähetetään kirjaamoon arkistoitavaksi. Joskus hankkeen kaikki asiakirjat tulevat 
kirjaamoon vasta tässä vaiheessa, jolloin ne viedään HARE:en myöhässä. HARE:en syötetään 
eduskunnan vastauksen numero ja säädöksen ilmestyttyä Säädöskokoelmassa sen säädöksen nume-
ro. Monista hankkeista arkistoitavaksi saadaan vain hallituksen esitys, joka arkistoituu muutenkin 
useaan arkistoon (valtioneuvosto ja Eduskunta). Ainutkertainen ministeriössä laadittu asiakirja-
aineisto voi jäädä arkistoimatta. 
 
Viestintämarkkinaosastolla on käytäntö, että vuoden päästä säädöksen voimaantulosta laaditaan 
arviointimuistio, joka voi lausuntokierroksen jälkeen johtaa uuteen säädöshankkeeseen. 
 
Säädöshankkeet, joilla tavoitellaan merkittäviä muutoksia yhteiskunnassa tai jotka muutoin ovat 
merkittäviä, arvioidaan ministeriössä käytössä olevan arviointijärjestelmän avulla.Tietoa kerätään 
valmistelun mahdollisista ongelmista ja kehittämistarpeista. 
 
 
6. Lainsäädäntöhankkeiden seuranta 
 
Sisäinen hallinto kokoaa kaksi kertaa vuodessa osastoilta tiedot eduskunnalle ko. istuntokaudella 
annettavista hallituksen esityksistä (HE-luettelo). Luettelo käsitellään minsteriön johtoryhmässä 
ennen kuin se toimitetaan valtioneuvoston kanslialle. Sisäinen hallinto kokoaa myös tietoja hank-
keiden etenemisestä ja esittelyaikataulujen mahdollisista muutoksista. HARE:een sisältyy hallitus-
ohjelman seurantaraportti, jota voitaisiin hyödyntää HE-listausten kokoamisessa, jos HARE olisi 
hankkeiden suhteen ajantasalla.  



Liite 1a 6

 
Julkisuuslaki velvoittaa viranomaisia pitämään saatavilla tietoja valmisteilla olevasta lainsäädännös-
tä: uudistustyön käynnistämisestä, sitä koskevasta toimeksiannosta, asetetusta määräajasta ja val-
mistelusta vastaavasta henkilöstä. Nämä tiedot sisältyvät julkiseen HARE-rekisteriin, mutta julki-
suus ei kunnolla toteudu, sillä tiedot HARE:ssa eivät ole ajantasalla. Lainsäädäntöhankkeista tiedo-
tetaan myös ministeriön internet-sivuilla. Esimerkiksi viestintämarkkinaosasto vie lausuntoasiakirjat 
internet-sivujen viestintäosioon. HARE:a ja internet-sivuja ei ole integroitu keskenään, joten tieto-
jen ylläpidossa tehdään päällekkäistyötä. 
 
Lainsäädäntöhankkeet tulisi käsitellä ministeriön/osastojen johtoryhmissä pääsääntöisesti suullises-
ti. Keskustelujen pohjalta voitaisiin päivittää HARE:a ja ilmoittaa eduskunnalle istuntokaudella 
vireille tulevista hallituksen esityksistä. HARE-rekisterin tulisi olla lainsäädäntöhankkeiden osalta 
kattava ja ajantasainen, jotta sitä olisi hyötyä myös ministeriön sisäisessä työskentelyssä hanketie-
donlähteenä.  
 
7. Asianhallintajärjestelmän merkitys 
 
Asianhallintajärjestelmä helpottaisi lainsäädäntöhankkeiden koordinointia ministeriön ja sen osasto-
jen sisällä. Lainsäädäntöaloitteen valmistelu ja hallituksen esityksen laatiminen vaativat yhteistyötä 
ministeriön sisällä. Asianhallinta-/dokumentinhallintajärjestelmän ryhmätyöominaisuudet antaisivat 
työkaluja yhteistyön toteuttamiseen. Järjestelmässä on mahdollista esimerkiksi työnkulkujen ohjaus, 
asiakirjojen versiointi, kommentointi ja jakelu. Hallituksen esitysluonnoksen eri versioiden hallinta 
on järjestelmässä mahdollista. Järjestelmän sisältämiä asiakirjoja voidaan muokata ja lukea käyttö-
oikeuksien rajoissa. 
 
Johto voi seurata hankkeen etenemistä reaaliaikaisesti, valvoa työnkulkua ja antaa toimeksiantoja 
järjestelmän kautta. Kaikki hankkeen asiakirjat, myös epäviralliset dokumentit, voidaan sisällyttää  
yhteen järjestelmään. Seurantaa varten järjestelmästä voi tulostaa hankelistauksen. Asianhallintajär-
jestelmästä näkyvät asiat, joita valmistelijat hoitavat, mistä voi olla hyötyä johdon arvioidessa val-
mistelijan työkuormitusta vastuuttaessaan lainsäädäntöhankkeita.  
 
Viestintämarkkinaosasto pyytää useimmiten lausunnot sähköisessä muodossa, mutta liikennepoliit-
tisella osastolle lausunnot tulevat edelleen useimmiten kirjallisessa muodossa. Yhtenä asianhallinta-
järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen. Vaikka asiakirja edelleen 
tulisi kirjallisessa muodossa, yksittäinen lainsäädännön valmistelija saisi asiakirjat nykyistä nope-
ammin, kun esimerkiksi lausunto skannattaisiin järjestelmään sähköiseen muotoon ja lähetettäisiin 
järjestelmässä johdolle ja käsittelijälle samanaikaisesti.  Nykyisellään voi viedä useita päiviä ennen 
kuin asian varsinainen käsittelijä saa asiakirjan. Sujuva asiakirjahallinto helpottaisi kireässä aikatau-
lussa työskentelevien valmistelijoiden työtaakkaa. Määräaikojen seuranta helpottuisi asianhallinta-
järjestelmällä, josta johto ja valmistelijat voisivat helposti käydä tarkistamassa määräajat. 
 
Asian- ja dokumentinhalllintajärjestelmä muodostaisi tekstiarkiston, jota voidaan hyödyntää käyttö-
oikeuksien rajoissa. Johdon ja valmistelijoiden lisäksi myös tiedotus ja tukipalvelut kuten kääntäjät 
ja tietopalvelu voivat seurata säädöshankkeiden etenemistä järjestelmän kautta ja hyödyntää valmii-
ta tekstejä järjestelmän tekstiarkistosta reaaliaikaisina. Järjestelmän metatiedot mahdollistavat te-
hokkaan tiedonhaun. 
 
HARE:n uuden version kehittämissuunnitelmat pohjautuvat ajatukseen, että kullakin ministeriöllä 
on oma asianhallintajärjestelmä, joka integroidaan HARE:en. Liikenne- ja viestintäministeriössä 
tieto lainsäädäntöhankkeesta ei tule riittävän aikaisessa vaiheessa HARE:en eivätkä hanketta koske-
vat tiedot pysy ajantasaisina. Jos kaikki hankkeen asiakirjat laadittaisiin ministeriön omassa asian-
hallintajärjestelmässä, joka olisi integroitu HARE:een, tiedot siirtyisivät automaattisesti reaaliaikai-
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sina HARE:en omasta asianhallintajärjestelmästä. Myöskään erillisiä hanketoimeksianto-tiedostoja 
ei tarvitsisi ylläpitää, kun hanketiedot löytyisivät asianhallintajärjestelmästä. Asianhallintajärjestel-
män hanketietoja ja raportointiominaisuuksia voitaisiin hyödyntää koottaessa listausta hallituksen 
esityksistä valtioneuvoston istuntoyksikölle. Näin asianhallintajärjestelmä vähentäisi päällekkäis-
työn määrää. Asianhallintajärjestelmään voidaan käyttäjäoikeuksilla määritellä, kenellä on pääsy 
luottamuksellisiin tietoihin. Tiedot siirtyisivät julkiseen HARE:een vasta kun valmistelija on anta-
nut tähän luvan ja tiedot on kirjaamossa tarkistettu. HARE-integraatio on jo toteutettu oikeusminis-
teriön asianhallintajärjestelmässä. Integraation myötä esimerkiksi oikeusministeriön saamat lausun-
totekstit löytyvät HARE:sta pelkkien metatietojen lisäksi. Oikeusministeriössä on suunnitteilla 
myös integraatio verkkosivuille. Kun lainsäädäntöhanketiedot ovat HARE:ssa ajantasaiset, ne voi-
daan linkittää suoraan ministeriön verkkosivuille ja intranettiin, jolloin niitä ei tarvitse erikseen yl-
läpitää tiedotuksessa eikä substanssiosastoilla. Valtioneuvoston tietohallintostrategian mukaan mi-
nisteriökohtaiset asianhallintajärjestelmät ovat tulevaisuudessa tärkeitä myös muiden valtioneuvos-
ton tietojärjestelmien kannalta. Esimerkiksi ulkoasiainministeriö suunnittelee parhaillaan UM-aski -
järjestelmänsä integroimista EUTORI:in  siten että asiakirjat laadittaisiin EUTORI:n sijasta UM-
askissa ja siirrettäisiin sitten EUTORI:in. Kansallisen säädösvalmistelun lainlaatija-toiminto voisi 
tulevaisuudessa sisältyä ministeriön omaan asianhallintajärjestelmään, jos tämä integroitaisiin 
PTJ:hin. Esityslistan liiteasiakirjat löytyisivät tällöin ajantasaisina molemmista järjestelmistä.  
 
Sähköinen asiointi asianhallintajärjestelmän kautta esimerkiksi lausuntokierroksilla helpottaisi ja 
nopeuttaisi valmistelijoiden yhteistyötä hallinnoalan ja muiden sidosryhmien kanssa. Kun esimer-
kiksi ministeriöillä, eduskunnalla sekä virastoilla ja laitoksilla on asianhallintajärjestelmät, proses-
sin sähköistäminen on tulevaisuudessa mahdollista. Ministeriössä asianhallintajärjestelmä  vähen-
täisi nykyisen sähköpostiasioinnin aiheuttamaa kaksinkertaista työtä kirjaamossa, sillä sähköisesti 
saapuvat lausunnot saataisiin siirrettyä suoraan asianhallintajärjestelmään. Asianhallintajärjestel-
mällä voitaisiin edistää sähköpostitse lähetettävien asiakirjojen kirjautumista asianmukaisesti. Asia-
kirjat tulisivat myös arkistoitua nykyistä kattavammin.  
 
Asianhallintajärjestelmä muodostaisi tietopankin, jota voitaisiin hyödyntää vaikutusarvioiden teke-
misessä, esim. miten jonkin lain on valmistelumuistiossa tai hallituksen esityksessä ajateltu vaikut-
tavan ja miten se todella on vaikuttanut (esim. kansalaiskirjeet, kirjeet sidosryhmiltä). 
 
Asianhallintajärjestelmään voidaan syöttää tiettyjä työnkulkuja ja ohjeistusta kuhunkin toimenpitee-
seen liittyen, mikä helpottaa erityisesti uusien virkamiesten ja lainsäädäntötyöhön harvoin osallistu-
vien virkamiesten työtä ja tehostaa siten työskentelyä, kun ohjeita ei tarvitse erikseen etsiä. Lain-
säädäntöprosessin monimuotoisuuden vuoksi tämä tulee kuitenkin olemaan haasteellinen tehtävä. 
 
Ministeriön lainvalmistelijoilla olisi joissain, esimerkiksi kansainvälisissä asioissa, tarvetta päästä 
hallinnonalan virastojen ja laitosten asianhallinta-/dokumentinhallintajärjestelmien sisältämiin asia-
kirjoihin. Hallinnonalalla voisi puolestaan olla tarvetta päästä katsomaan ministeriön lainsäädännön 
valmisteluasiakirjoja, sillä usein virastoilta puuttuu lainvalmistelukokemusta. 
 
Asianhallintajärjestelmässä voidaan rationalisoida koko lainsäädäntöprosessia, sen työtapoja ja –
menetelmiä. Valmistelijoiden ja tukihenkilöstön rooli asianhallintajärjestelmän tietojen ylläpidossa 
voidaan kehittää tarkoituksenmukaiseksi esimerkiksi siten että lainsäädännön valmistelijat laativat 
asiakirjat, assistentit lisäävät laadituille asiakirjoille metatiedot ja kirjaamo rekisteröi saapuvan pos-
tin sekä valvoo rekisterin laatua. Jos arkistonmuodostussuunnitelma integroidaan järjestelmään, osa 
metatiedoista saadaan automaattisesti suoraan arkistonmuodostussuunnitelmasta eikä niitä tarvitse 
erikseen syöttää järjestelmään. Työtä voidaan helpottaa myös liittämällä asianhallintajärjestelmään 
sidosryhmärekisterin osoitteet ja toteuttamalla järjestelmään mahdollisimman helppokäyttöiset ja 
ohjaavat valikot. 
 



Liite 1a 8

 
Lainsäädäntöprosessin asiakirjat (Lähde: RASKE 2 –projektin väliraportti) 
 
Hallituksen esityksen valmistelu ministeriössä:  
- virkamiesmuistio 
- toimeksianto 
- hallituksen esitysluonnos 1 
- lausuntopyyntö 
- lausunto 
- lausuntoyhteenveto 
- muistio/pöytäkirja kuulemisesta 
- hallituksen esitysluonnos 2 
- HE käännösversio 
- tarkastettu lakiesitys 
- esittelyvalmis hallituksen esitys 
- esittelylista 
 
Valtioneuvostokäsittely: 
- valtioneuvoston ratkaisuehdotus 
- presidentin päätös 
- hallituksen esitys 
 
Eduskuntakäsittely: 
- täysistunnon pöytäkirja 
- asiantuntijalausunto 
- valiokunnan pöytäkirja 
- valiokunnan lausunto 
- valiokunnan mietintö 
- suuren valiokunnan mietintö 
- eduskunnan kirjelmä 
- eduskunnan vastaus 
 
Valtioneuvostokäsittely: 
- julkaistu laki 
 
LÄHTEET: 
 
Haastattelut LVM:ssä: Hannu Pennanen 22.6.2004, Yrjö Mäkelä 23.7.2004 ja Laura Vilkkonen 
8.9.2004 
 
Haastattelu oikeusministeriössä: ylitarkastaja Marjatta Lahin 4.2.2004, lainsäädäntöjohtaja Tiina 
Astola 21.9.2004 
 
Antti Lehtinen, Airi Salminen ja Kristiina Huhtanen: Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöpro-
sessissa: RASKE2-projektin väliraportti. Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2004 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntötyöryhmän prosessikuvaukset 2002 
 
Säädösvalmistelun kehittäminen liikenne- ja viestintäministeriössä. Liikenne- ja viestintäministeri-
ön sisäinen ohje 6.4.2004, dnr 645/01/2004 
 
Valtioneuvoston tietohallintostrategia. 2004 
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Bilateraalinen sopimus 
 
Neuvottelualoite 
 
Suomen perustuslain (731/1999) mukaisesti ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yh-
teistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset vel-
voitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää niiden voimaansaattamisesta. Kansainvälisten 
velvoitteiden lainsäädännön alaa koskevat määräykset saatetaan voimaan lailla, muilta osin ne 
saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Valtiosopimuksia valmistelevat ja niiden 
voimaansaattamisesta vataavat ministeriöt, ja ulkoasiainministeriö käsittelee merkittäviä ulko- 
ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia sisältävät valtiosopimukset sekä avustaa eri ministeriöissä 
käsiteltävien asioiden yhteensovittamisessa. 
 
Esitys kahdenvälisestä sopimuksesta tulee Suomeen seuraavasti: 
1) Esitys tulee Suomeen UM:n lähetystön kautta lähetetyllä nootilla, joka menee useimmiten 
ensin ministeriön alaiseen virastoon tai laitokseen. Tällöin kyseinen virasto tai laitos on ensin 
yhteydessä maan viranomaisiin ja asia siirtyy myöhemmin ministeriön käsiteltäväksi.  
2) Esitys voi tulla myös suoraan ministerille lähetetyllä kirjeellä.  
 
Usein aloite sopimusneuvottelun aloittamisesta tulee ministeriölle joltain sidosryhmältä, kuten 
liikennöitsijöiden etujärjestöltä. Ministeriöt voivat toimivaltansa puitteissa tehdä aloitteen 
sopimusneuvottelujen aloittamisesta vieraan valtion kanssa ja luovuttaa aloitteeseen liittyvän 
mahdollisen sopimusluonnoksen. Usein virallinen neuvottelualoite tehdään kuitenkin ulkoasi-
ainministeriöiden välityksellä. Ministeriö pyytää neuvottelualoitteesta lausunnon hallin-
nonalan virastoilta ja laitoksilta ja muilta sidosryhmiltään. Lausuntokierrosta ei käydä, jos 
neuvottelualoite on tullut ministeriön sidosryhmiltä.  
 
Erittäin merkittävät hankkeet voidaan jo tässä vaiheessa viedä valtioneuvoston ulko- ja turval-
lisuuspoliittisen valiokunnan käsiteltäväksi. Virallisen sopimusaloitteen tekemistä voidaan 
tärkeimmissä asioissa käsitellä myös valtioneuvoston yleisistunnossa, varsinkin jos sopimus-
neuvottelujen ala koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä tai jos toimivaltaisesta ministeriöstä 
on epäselvyyttä. 
 
Neuvotteluvaihe 
 
Alustavat keskustelut ulkomaisten viranomaisten kanssa käydään ja sopimusaloite tehdään 
usein jo ennen valtuuskunnan asettamista. Neuvotteluvaltuuskunnan asettaa tasavallan presi-
dentti kun neuvottelujen kohteena on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävä tai 
muutoin tärkeä sopimus. Valtioneuvoston yleisistunto päättää valtuuskunnan asettamisesta 
silloin kun sopimusneuvottelujen ala koskee useampäaa kuin yhtä ministeriötä. Jos asia kos-
kee vain yhtä ministeriötä, voi kyseinen ministeriö asettaa valtuuskunnan omalla päätöksel-
lään. Neuvotteluvaltuuskuntaa ei aseteta sopimusneuvotteluihin, jotka koskevat merkityksel-
tään vähäisiä kahdenvälisiä asioita. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä substanssiyksiköt käsittelevät sopimusasioita useimmiten 
itsenäisesti. Muiden yksiköiden kanssa yhteistyötä tehdään, jos sopimus käsittelee usean yksi-
kön alaa. Kansainvälinen yksikkö osallistuu sopimusprosessiin vähän. Se on mukana lähinnä 
joissain bilateraalisissa sopimuksissa. UM:n kanssa pidetään vuosittain palaveri, jossa lista-
taan vireilläolevat hankkeet. 
 
Sopimustekstiehdotus käännetään alustavasti useimmiten ulkopuolisessa käännöstoimistossa.  
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Sopimustekstistä laaditaan kummankin sopimuspuolen oma sopimusversio eli alternaatti. Kun 
kahdenvälisissä neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys sopimustekstistä, valtuuskuntien 
puheenjohtajat yleensä parafoivat tekstin eli merkitsevät nimikirjaimensa sopimustekstin jo-
kaisen sivun alalaitaan. Parafointi vahvistaa neuvotellun tekstin ja sen eri kieliversioiden oi-
keellisuuden. Parafointi ei kuitenkaan ole pakollinen toimenpide. Sopimusteksti tulee ennen 
allekirjoittamista tarkastuttaa UM:n oikeudellisella osastolla, jollei kysymyksessä ole ao. vi-
ranomaisen toimialalla tavallisesti tehtävä valtiosopimus, joka noudattaa vakiintuneita muoto-
ja. 
 
Sopimuksen allekirjoittaminen 
 
Esittelijä laatii allekirjoitusvaltakirjan. Sopimuksen allekirjoitusvaltuudet myötää tasavallan 
presidentti toimivaltaisen ministerin esittelystä. Sopimuksen allekirjoitusvaltakirjan allekir-
joittaa tasavallan presidentti ja varmentaa esittelevä ministeri. Ennen allekirjoittamisvaltuuk-
sien pyytämistä ministeriö hankkii viranomaisilta ja muilta tahoilta, joiden etua sopimus kos-
kee, lausunnot sopimuksesta ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Lausun-
noissa pyydetään myös alustavaa arviota siitä, mitä toimenpiteitä sopimus edellyuttää lauun-
nonantajien hallinnonaloilta ja sisältääkö sopimus eduskuntakäsittelyä edellyttäviä määräyk-
siä. UM:n lausunto on aina hankittava. 
 
Sopimuksista valmistetaan allekirjoituskappaleet ja järjestetään allekirjoitustilaisuus. Sopi-
musteksti sidotaan erityisiin valtiosopimuskansiin ja sinetöidään. 
 
Allekirjoitetun tekstin oikaiseminen 
 
Tekstiä koskevat virheet korjataan yleensä laatimalla tai vaihtamalla asiakirja tai asiakirjat, 
joihin sovittu oikaisu on merkitty.  
 
Sopimukseen sitoutuminen 
 
Valtiosopimukseen sitoudutaan ratifioimalla tai hyväksymällä sopimus, allekirjoittamalla so-
pimus ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa, nooteilla tai kirjeenvaihdolla valtioiden 
välillä tai muulla sopimuspuolten sopimalla tavalla. Jos Suomi sitoutuu sopimukseen jo alle-
kirjoituksella, on tasavallan presidentin päätettävä samalla kertaa sekä sopimuksen allekirjoit-
tamisesta että sen hyväksymisestä. Sopimukseen sitoutuminen allekirjoituksella ei tule kysy-
mykseen eduskunnan suostumusta edellyttävien sopimusten kohdalla, koska sopimukselle ei 
hankita etukäteen hyväksyntää Eduskunnasta. Useimmiten sopimuksen valtionsisäisiä vaiku-
tuksia joudutaan vielä selvittämään sopimuksen allkirjoittamisen jäkeen. Tästä syystä lopulli-
nen sitoutuminen sovitaan tapahtuvaksi erillisellä toimenpiteellä eli ratifioimalla tai hyväk-
symällä sopimus sen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen ratifioimiskirjan allekirjoittaa 
tasavallan presidentti ja varmentaa esittelevä ministeri, kun taas hyväksymiskirjan allekirjoit-
taa ulkoasiainministeri. 
 
Noottien tai kirjelmien vaihtoa käytetään usein kun on kyse kahden välisistä teknisluonteisista 
sopimuksista tai sopimuksista, joilla ei ole ulkopuolista merkitystä tai tällaisten sopimusten 
muuttamisesta. Noottienvaihto tehdään aina UM:n tai Suomen edustuston välityksellä.  
 
Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja lähetetään UM:n välityksellä tallettamista varten 
tallettajavaltiossa olevaan Suomen edustustoon. Edustusto välittää asiakirjan tallettajalle. 
Edustusto ilmoittaa ministeriölle asiakirjan tallettamispäivämäärän. 
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Kahdenvälisen sopimuksen tai sen muutoksen hyväksymisestä ilmoitetaan toiselle sopimus-
puolelle nootilla. Ratifioimiskirjat vaihdetaan erityisessä tilaisuudessa, josta kirjoitetaan pöy-
täkirja. 
 
Valtiosopimuksen päättyminen 
 
Valtiosopimuksen irtisanomisesta pääättää presidentti. Irtisanomiseen vaaditaan eduskunnan 
suostumus, jos kysymyksessä on sopimus, joka sisältää eduskunnan toimivaltaan kuuluvia 
määräyksiä. Irtisanomisesta ilmoitetaan nootilla, kirjeellä tai irtisanomiskirjalla. 
 
Valtiosopimuksen voimaansaattaminen 
 
Valtiosopimukseen sitoutuminen ja sen voimaansaattaminen ovat erillisiä toimenpiteitä. Siksi 
prosessikaaviossa on käytetty sitoutumisprosessia kuvattaessa mustia nuolia ja voimaansaat-
tamisprosessia kuvattaessa punaisia nuolia prosessien erottamiseksi toisistaan. 
 
Sopimus saatetaan voimaan joko 1) lailla ja tasavallan presidentin asetuksella tai 2) tasavallan 
presidentin asetuksella. Lainsäädäntömenettelyä käytetään kun sopimuksen voimaansaattami-
nen aiheuttaa lainsäädäntöön muutoksia. Valtiosopimusta koskevaan esitykseen sisältyvä 
voimaansaattamislakiehdotus on yleensä niin sanottu blankettilaki, jonka säännöksissä sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ei selosteta eikä yksilöidä. Pelkästään tasa-
vallan presidentin asetuksella saatetaan voimaan asetuksen ja sitä alemmanasteisten normien 
alaan kuuluvat määräykset. Asetus sopimuksen voimaansaattamisesta esitetllään tasavallan 
presidentillle sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet valtionsisäisten 
hyväksymismenettelyjensä loppuun saattamisesta. Myös sopimuksen väliaikainen soveltami-
nen edellyttää voimaansaattamissäädöksen antamista. 
 
Ministeriö tiedustelee sopimuksen soveltamisesta hallinnonalan, muiden ministeriöiden ja 
sidosryhmien näkemyksiä lausuntokierroksella. Sopimusluonnoksen, ministeriön kannan ja 
saatujen lausuntojen perusteella kirjoitetaan hallituksen esitysluonnos, jos eduskuntakäsittely 
on tarpeen Esitysluonnoksessa ne sopimusmääräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, 
selostetaan ja perustellaan. 
 
Tarvittaessa toiselta ministeriöltä pyydetään esittelylupa sen toimialaan kuuluvien esitykseeen 
sisältyvien lakiehdotusten esittelemiseksi. Ahvenanmaan maakuntapäiviltä pyydetään oike-
usministeriön kautta suostumus lain saattamisesta voimaan Ahvenanmaalla. Lainsäädäntöpro-
sessi on kuvattu kokonaisuudessaan erikseen tässä esiselvityksessä, joten tässä yhteydessä ei 
selitetä prosessia tarkemmin. Samoin erikseen on kuvattu lausunto- ja kirjausprosessi. Valtio-
sopimusten tekemistä ja voimaansaattamista koskevaa monivaiheista päätöksentekoa voidaan 
yksinkertaistaa yhdistämällä valtioneuvoston ja tasavallan presidentin esittelyitä.  
Eduskunta hyväksyy voimaansaattamislain yleensä samanaikaisesti kun se hyväksyy itse val-
tiosopimuksen. Lain voimaantulosäännöksessä todetaan, että lain voimaantulosta säädetään 
tasavallan presidentin asetuksella. 
 
Asiakirjat, asiakirjahallinto ja tiedottaminen 
 
- nootti (diaari) /kirje ministerille (diaari) 
- viraston/laitoksen aloite sopimuksen hyväksymisestä (diaari) 
- sopimuksen suomennos ja ruotsinnos 
- sopimuksen soveltamista koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot (diaari/HARE) 
- hallituksen esitys (PTJ, HARE, VEPS)/ sopimusluonnos (diaari) 
- esittelymuistio ja esittelylistan kansilehti (PTJ) 
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- eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (HARE, VEPS) 
- esittelylista (eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen) (PTJ) 
- laki sopimuksen voimaansaattamisesta (HARE, VEPS)/ tasavallan presidentin asetus sopi-
muksen voimaansaattamisesta (HARE) 
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus lain voimaansaattamisesta Ahvenanmaalla 
(HARE) 
- ratifiointiasiakirja tai tasavallan presidentin hyväksymiskirja (HARE) 
- esittelylista (TP:n asetukseksi) (PTJ) 
- nootti (diaari) 
 
Nootti tulee UM:n aski -järjestelmän kautta tai hallinnonalan virastolta/laitokselta tietopalve-
luun tai ministerille henkilökohtaisesti lähetetyllä kirjeellä. Jos asiakirja tulee tietopalvelun 
kautta, se välittää nootin vastuuvirkamiehelle. Nootti voi sisältää luottamuksellista tietoa. 
Noottien vaihtoa käsittelevät asiakirjat kirjataan diaariin.  
 
Asiakirjat kirjataan aluksi diaariin (ryhmä 07). Kun asiasta annetaan hallituksen esitys tai se 
siirtyy valtioneuvoston käsittelyyn, hanke avataan HARE:een ja asiakirjat rekisteröidään sin-
ne.  Esittelymenettely tapahtuu PTJ:n välityksellä. Eduskuntakäsittelyn asiakirjat sisältyvät 
Eduskunnan VEPS-järjestelmään. 
 
Valtiosopimukset on niiden voimaantulon jälkeen toimitettava YK:n sihteeristölle rekisteröi-
mistä ja julkaisemista varten. Valtiosopimusten rekisteröimistä varten ministeriö toimittaa 
Suomen tekemistä kahdenvälisistä sopimuksista UM:öön oikeaksitodistetut jäljennökset kai-
killa virallisilla kielillä. YK toivoo myös saavansa rekisteröitävien sopimusten tekstit elektro-
nisesssa muodossa. Alkuperäiset bilateraaliset sopimukset arkistoidaan UM:n arkistossa. 
LVM:n arkistonmuodostussuunnitelman mukaan kopio sopimuksesta säilytetään LVM:n kir-
jaamon arkistossa, mutta käytännössä sopimukset ovat jääneet yksiköihin. Neuvottelumuistiot 
eivät useinkaan arkistoidu viralliseen arkistoon vaan niitä säilytetään yksiköissä. Toisaalta ne 
sisältävät usein luottamuksellista tietoa. 
 
Tiedottamista hoitavat ministeriön oma tiedotus, Valtioneuvoston tiedotusyksikkö ja UM. 
Sopimuksista laaditaan harkinnan mukaan tiedotteita ja tiedotetaan internet-sivuilla.  
 
Voimaansaattamissäädökset julkaistaan Suomen Säädöskokoelmassa. Valtiosopimukset, va-
raumat, selitykset ja ilmoitukset sekä voimaansaattamissäädökset ja tiedot valtiosopimusten 
irtisanomisesta, soveltamisen keskeyttämisestä ja muita valtiosopimuksiin liittyviä ilmoituksia 
julkaistaan Suomen Säädöskokoelman Sopimussarjassa. ja Valtion säädöstietopankissa. Re-
kisterin pohjalta UM julkaisee vuosittain Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset –
kirjasen. UM ylläpitää sopimusrekisteriä. 
 
Valtiosopimus tulee julkiseksi viimeistään silloin kun valtioneuvoston yleisistunto on tehnyt 
tasavallan presidentille ratkaisuehdotuksen sopimuksen allekirjoittamisesta. Valtiosopimus-
luonnoksesta voidaan antaa neuvotteluvaiheessa tietoja harkinnan mukaan. Neuvotteluosa-
puolen kannanottoja tai neuvotteluasetelmia ei anneta julkisuuteen ilman asianomaisen valtion 
suostumusta. Myös Suomen omat neuvotteluohjeet voivat olla salassa pidettäviä, jos tiedon 
antaminen niistä heikentäisi Suomen mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä yhteistyössä. 
 
Asianhallintajärjestelmän merkitys 
 
Asianhallintajärjestelmä helpottaisi tiedon kulkua ministeriön sisällä. Nykyisellään kestää 
liian kauan ennen kuin asiakirja tulee talon sisällä oikealle henkilölle eli asian valmistelijalle. 
Asianhallintajärjestelmän avulla valmistelija saisi asiakirjat nykyistä nopeammin ja johto py-
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syisi paremmin ajantasalla käsittelyvaiheista. Järjestelmä edistäisi myös yksiköiden välistä 
yhteistyötä silloin kun on kyseessä usean yksikön toimialaa koskeva sopimus. Asianhallinta-
järjestelmää voitaisiin käyttää sopimusvalmistelussa myös epävirallisten dokumenttien osalta, 
jos kullakin yksiköllä olisi järjestelmässä oma kansionsa. 
 
Sopimusprosessi on usein pitkäkestoinen, joten on tärkeää että asiakirjat löytyvät ja tieto säi-
lyy myös käsittelijöiden mahdollisesti vaihtuessa. Jos asiakirjat laadittaisiin ja kirjattaisiin 
ministeriön omaan asianhallintajärjestelmään,  nykyisin useaan järjestelmään pirstoutuvat 
asiakirjat ja kokonaan järjestelmien ulkopuolelle jäävät asiakirjat (esim. neuvottelumuistiot) 
löytyisivät sähköisessä yhdestä paikasta ja tiedonhaku helpottuisi. Nykyisellään useat proses-
sin sisältämät asiakirjat jäävät kirjaamatta ja arkistoimatta tai ne arkistoidaan hajallaan osa 
kirjaamon arkistossa ja osa yksiköissä. Myös sopimustekstit löytyisivät  järjestelmästä sähköi-
sessä muodossa. Jos järjestelmästä olisi suora yhteys Hare:en, asiakirjojen tietoja ei tarvitsisi 
viedä ko. järjestelmään erikseen. Järjestelmä voisi tukea myös tiedottamista internet- ja intra-
net-linkitysten avulla. Asianhallintajärjestelmässä tulee ottaa huomioon kansainvälisen toi-
minnan luottamuksellisuus käyttäjäoikeuksien määrityksellä.  
 
LÄHTEET 
 
Haastattelut: Silja Ruokola, Jouko Alaluusua ja Mikael Nyberg 
Valtiosopimusopas/ Ulkoasianministeriö, 2003 
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Multilateraalinen sopimus 
 
Sopimusaloite 
 
Suomen perustuslain (731/1999) mukaisesti ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoi-
minnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja nii-
den irtisanomisen sekä päättää niiden voimaansaattamisesta. Kansainvälisten velvoitteiden lainsää-
dännön alaa koskevat määräykset saatetaan voimaan lailla, muilta osin ne saatetaan voimaan tasa-
vallan presidentin asetuksella. Valtiosopimuksia valmistelevat ja niiden voimaansaattamisesta va-
taavat ministeriöt, ja ulkoasiainministeriö käsittelee merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkö-
kohtia sisältävät valtiosopimukset sekä avustaa eri ministeriöissä käsiteltävien asioiden yhteensovit-
tamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sopimuksia tehdään esim. seuraavissa kan-
sainvälisissä järjestöissä: YK (tieliikenne, vaarallisten aineiden kuljetus), IMO (merenkulku), ICAO 
(lentoliikenne), COTIF (rautatiet), WMO (ilmatiede), ITU (televiestintä), INMARSAT (satelliiitit) 
ja INTELSAT (satelliitit).  
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä substanssiyksiköt käsittelevät sopimusasioita useimmiten itse-
näisesti. Muiden yksiköiden kanssa yhteistyötä tehdään, jos sopimus käsittelee usean yksikön alaa. 
Kansainvälinen yksikkö osallistuu sopimusprosessiin harvoin, kun on kyseessä multilateraalinen 
sopimus. UM:n kanssa pidetään vuosittain palaveri, jossa listataan vireilläolevat hankkeet. 
 
Neuvottelualoite tehdään usein kansainvälisen järjestön toimielimissä. Aloite voi perustua myös 
järjestössä aikaisemmin hyväksyttyyn päätöslauselmaan tai muuhun päätökseen. Ministeriö pyytää 
neuvottelualoitteesta lausunnon hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta ja muilta sidosryhmiltään. 
Erittäin merkittävät hankkeet voidaan jo tässä vaiheessa viedä valtioneuvoston ulko- ja turvalli-
suuspoliittisen valiokunnan käsiteltäväksi. Virallisen sopimusaloitteen tekemistä voidaan tärkeim-
missä asioissa käsitellä myös valtioneuvoston yleisistunnossa, varsinkin jos sopimusneuvottelujen 
ala koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä tai jos toimivaltaisesta ministeriöstä on epäselvyyttä. 
 
Neuvotteluvaihe 
 
Neuvotteluvaltuuskuntaa ei yleensä aseteta kun sopimusneuvotteluja käydään kansainvälisen järjes-
tön alaisessa työryhmässä. Valtioneuvoston yleisistunto päättää valtuuskunnan asettamisesta silloin 
kun sopimusneuvottelujen ala koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä. Jos asia koskee vain yhtä 
ministeriötä, voi kyseinen ministeriö asettaa valtuuskunnan omalla päätöksellään. Kun neuvottelu-
jen kohteena on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävä tai muutoin tärkeä sopimus, val-
tuuskunnan asettaa tasavallan presidentti.  
 
Monenvälisiin diplomaattikonferensseihin vaaditaan valtakirja, jonka voi allekirjoittaa toimivaltai-
nen (valtuuskunnan asettanut tai esittänyt) ministeri. Useimmiten valtakirja laaditaan ministeriössä 
ja sen allekirjoittaa ulkoasianministeri. Jos neuvotteluohjeita tarvitaan, ne antaa yleensä toimivaltai-
nen ministeriö. Joskus Suomen kantoja valmistellaan viranomaisten yhteisessä työryhmässä tai EU-
asioiden osalta EU-asioiden valmistelumenettelyssä. Tarvittaessa neuvottelijoiden on oltava yhtey-
dessä UM:öön. Kun neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys sopimustekstistä, tehdään päätös 
tekstin hyväksymisestä. Sopimusteksti tulee ennen allekirjoittamista tarkastuttaa UM:n oikeudelli-
sella osastolla, jollei kysymyksessä ole ao. viranomaisen toimialalla tavallisesti tehtävä valtiosopi-
mus, joka noudattaa vakiintuneita muotoja. 
 
Sopimusteksti käännetään alustavasti useimmiten yksityisessä käännöstoimistossa. 
 
Jos kyseessä on sopimuksen teknisiin liitteisiin tuleva muutos, joita tehdään usein vuosittain, päätös 
muutoksesta tehdään kansainvälisen järjestön työryhmän kokouksessa. Jäsenvaltioille annetaan va-
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litusaika, jonka sisällä valtion on ilmoitettava, jos se ei hyväksy muutosta. Liitteiden muutokset 
tulevat automaattisesti voimaan, jos mikään valtio ei ilmaise olevansa muutosta vastaan. 
 
Sopimuksen allekirjoittaminen 
 
Esittelijä laatii allekirjoitusvaltakirjan. Sopimuksen allekirjoitusvaltuudet myötää tasavallan presi-
dentti toimivaltaisen ministerin esittelystä. Sopimuksen allekirjoitusvaltakirjan allekirjoittaa tasaval-
lan presidentti ja varmentaa esittelevä ministeri. Ennen allekirjoittamisvaltuuksien pyytämistä mi-
nisteriö hankkii viranomaisilta ja muilta tahoilta, joiden etua sopimus koskee, lausunnot sopimuk-
sesta ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Lausunnoissa pyydetään myös alustavaa 
arviota siitä, mitä toimenpiteitä sopimus edellyttää lausunnonantajien hallinnonaloilta ja sisältääkö 
sopimus eduskuntakäsittelyä edellyttäviä määräyksiä. UM:n lausunto on aina hankittava. 
 
Allekirjoitetun tekstin oikaiseminen 
 
Kun sopimusta varten on asetettu tallettaja, asiassa tulee ottaa yhteyttä tallettajaan, joka tiedottaa 
muille allekirjoittajavaltioille ja sopimusvaltioille virheestä ja siitä koskevasta oikaisuehdotuksesta. 
Tallettaja asettaa valtioille määräajan, johon mennessä niiden tulee reagoida, jos ne haluavat vastus-
taaa oikaisuehdotusta. Yhteenotto tallettajaan tapahtuu Suomen edustuston välityksellä. 
 
Väliaikainen soveltaminen 
 
Koska sopimukseen sitoutumista koskevat valtionsisäiset menettelyt vaativat useissa tapauksissa 
melkoisesti aikaa, sovitaan toisinaan siitä, että valtiosopimusta tai sen osaa sovelletaan väliaikaisesti 
ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Eduskunnan hyväksymistä edellyttävää määräystä 
Suomi voi soveltaa väliaikaisesti vasta sen jälkeen kun eduskunnan hyväksyminen on saatu. 
 
Sopimukseen sitoutuminen 
 
Valtiosopimukseen sitoudutaan ratifioimalla tai hyväksymällä sopimus, allekirjoittamalla sopimus 
ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa, liittymällä  tai muulla sopimuspuolten sopimalla taval-
la. Jos Suomi sitoutuu sopimukseen jo allekirjoituksella, on tasavallan presidentin päätettävä samal-
la kertaa sekä sopimuksen allekirjoittamisesta että sen hyväksymisestä. Sopimukseen sitoutuminen 
allekirjoituksella ei tule kysymykseen eduskunnan suostumusta edellyttävien sopimusten kohdalla, 
koska sopimukselle ei hankita etukäteen hyväksyntää Eduskunnasta. Useimmiten sopimuksen valti-
onsisäisiä vaikutuksia joudutaan vielä selvittämään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tästä 
syystä lopullinen sitoutuminen sovitaan tapahtuvaksi erillisellä toimenpiteellä eli ratifioimalla tai 
hyväksymällä sopimus sen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen ratifioimiskirjan allekirjoittaa 
tasavallan presidentti ja varmentaa esittelevä ministeri, kun taas hyväksymiskirjan allekirjoittaa 
ulkoasianministeri. 
 
Useisiin monenvälisiin sopimuksiin voidaan sitoutua myös liittymällä. Tällöin sopimusta ei erik-
seen allekirjoiteta. Valtio jättää ensin liittymishakemuksen. Sopimuspuolten hyväksyttyä liittymi-
sen, hakija voi tallettaa liittymisasiakirjansa. Joissakin tapauksissa laaditaan erillinen liittymissopi-
mus. Liittymisasiakirjan allekirjoittaa ulkoasianministeri. 
 
Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja lähetetään UM:n välityksellä tallettamista varten talletta-
javaltiossa olevaan Suomen edustustoon. Edustusto välittää asiakirjan tallettajalle. Edustusto ilmoit-
taa ministeriölle asiakirjan tallettamispäivämäärän. Tallettaja ilmoittaa sitoutumiskirjan tallettami-
sesta sekä siihen mahdollisesti liittyvistä varaumista ja selityksistä monenvälisen sopimuksen kai-
kille sopimuspuolille. 
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Valtiosopimuksen päättyminen 
 
Valtiosopimuksen irtisanomisesta pääättää presidentti. Irtisanomiseen vaaditaan eduskunnan suos-
tumus, jos kysymyksessä on sopimus, joka sisältää eduskunnan toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. 
Irtisanomisesta ilmoitetaan nootilla, kirjeellä tai irtisanomiskirjalla. 
 
Valtiosopimuksen voimaansaattaminen 
 
Valtiosopimukseen sitoutuminen ja sen voimaansaattaminen ovat erillisiä toimenpiteitä. 
 
Sopimus saatetaan voimaan joko 1) lailla ja tasavallan presidentin asetuksella tai 2) tasavallan pre-
sidentin asetuksella. Lainsäädäntömenettelyä käytetään kun sopimuksen voimaansaattaminen aihe-
uttaa lainsäädäntöön muutoksia. Valtiosopimusta koskevaan esitykseen sisältyvä voimaansaattamis-
lakiehdotus on yleensä niin sanottu blankettilaki, jonka säännöksissä sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä ei selosteta eikä yksiköidä. Pelkästään tasavallan presidentin asetuksella 
saatetaan voimaan asetuksen ja sitä alemmanasteisten normien alaan kuuluvat määräykset. Vaikka 
valtiosopimuksen allekirjoittamiselle ei tarvita eduskunnnan suostumusta, saattaa tietojen antami-
nen eduskunnalle sopimuksen valmistelun eri vaiheista olla kuitenkin tarpeen. Asetus sopimuksen 
voimaansaattamisesta esitetllään tasavallan presidentillle sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet 
ovat ilmoittaneet valtionsisäisten hyväksymismenettelyjensä loppuun saattamisesta tai monenväli-
sen sopimuksen tallettajalta on saatu tieto sopimuksen kansainvälisen voimaantulon ajankohdasta. 
Myös sopimuksen väliaikainen soveltaminen edellyttää voimaansaattamissäädöksen antamista. 
 
Ministeriö tiedustelee sopimuksen soveltamisesta hallinnonalan, muiden ministeriöiden ja sidos-
ryhmien näkemyksiä lausuntokierroksella. Sopimuksen, ministeriön kannan ja saatujen lausuntojen 
perusteella kirjoitetaan hallituksen esitysluonnos, jos eduskuntakäsittely on tarpeen. Esitysluonnok-
sessa ne sopimusmääräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, selostetaan ja perustellaan. 
 
Tarvittaessa toiselta ministeriöltä pyydetään esittelylupa sen toimialaan kuuluvien esitykseen sisäl-
tyvien lakiehdotusten esittelemiseksi. Ahvenanmaan maakuntapäiviltä pyydetään oikeusministeriön 
kautta suostumus lain saattamisesta voimaan Ahvenanmaalla. Lainsäädäntöprosessi on kuvattu ko-
konaisuudessaan erikseen tässä esiselvityksessä, joten tässä yhteydessä ei selitetä prosessia tar-
kemmin. Valtiosopimusten tekemistä ja voimaansaattamista koskevaa monivaiheista päätöksente-
koa voidaan yksinkertaistaa yhdistämällä valtioneuvoston ja tasavallan presidentin esittelyitä.  
Eduskunta hyväksyy voimaansaattamislain yleensä samanaikaisesti kun se hyväksyy itse valtioso-
pimuksen. Lain voimaantulosäännöksessä todetaan, että lain voimaantulosta säädetään tasavallan 
presidentin asetuksella. 
 
Asiakirjat, asiakirjahallinto ja tiedottaminen 
 
- yleissopimus 
- sopimuksen käännökset 
- sopimuksen soveltamista koskevat lausuntopyynnöt ja lausunnot (diaari/HARE) 
- hallituksen esitys (PTJ, HARE)/ sopimusluonnos (diaari) 
- esittelymuistio ja esittelylistan kansilehti (PTJ) 
- eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (HARE, VEPS) 
- esittelylista (eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen) (PTJ) 
- laki sopimuksen voimaansaattamisesta (HARE, VEPS)/ tasavallan presidentin asetus sopimuksen 
voimaansaattamisesta (HARE) 
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus lain voimaansaattamisesta Ahvenanmaalla (HARE) 
- ratifiointiasiakirja tai tasavallan presidentin hyväksymiskirja tai liittymisasiakirja (HARE) 
- esittelylista (TP:n asetukseksi) (PTJ) 
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- sitoutumisasiakirja kansainväliselle järjestölle (diaari) 
  
Useilla kansainvälisillä järjestöillä (esim. OECD) on oma tietojärjestelmä, josta kokousasiakirjat on 
noudettavissa. Työryhmiin osallistuvat virkamiehet saavat asiakirjoja suoraan kansainväliseltä jär-
jestöltä. Usein kansainvälisten järjestöjen asiakirjat tulevat Suomeen UM:n lähetystöjen kautta. Jos 
asiakirja tulee kirjaamon kautta, se käsitellään erikseen kuvatun kirjausprosessin mukaisesti. Jos 
asiakirja tulee tietopalvelun EU-jakeluun, asiakirja lähetetään suoraan asiaa käsittelevälle virkamie-
helle. 
 
Asiakirjat kirjataan aluksi diaariin (ryhmä 07). Kun asiasta annetaan hallituksen esitys tai se siirtyy 
valtioneuvoston käsittelyyn, hanke avataan HARE:een ja asiakirjat rekisteröidään sinne.  Esittely-
menettely tapahtuu PTJ:n välityksellä. Eduskuntakäsittelyn asiakirjat sisältyvät Eduskunnan VEPS-
järjestelmään. 
 
Monenvälisten sopimusten rekisteröinnistä vastaa tallettaja (esim. YK), ellei sopimuksesssa ole 
sovittu erillisestä rekisteröijästä.  Valtiosopimukset toimitetaan niiden voimaantulon jälkeen YK:n 
sihteeristölle rekisteröimistä ja julkaisemista varten. YK toivoo saavansa sopimustekstit myös elekt-
ronisessa muodossa. UM:n sopimusasioiden yksikköön lähetetään oikeaksi todistetut jäljennökset 
sopimuksen kaikilla virallisilla kielillä. Ne säilytetään UM:n arkistossa. Ko. arkistossa on myös 
niiden monenvälisten sopimusten alkuperäiskappaleet, joiden tallettaja Suomi on. LVM:n arkiston-
muodostussuunnitelman mukaan kopio sopimuksesta säilytetään LVM:n kirjaamon arkistossa, mut-
ta käytännössä sopimuskopiot ovat usein jääneet yksiköihin.  Neuvottelumuistiot eivät useinkaan 
arkistoidu viralliseen arkistoon. Toisaalta ne sisältävät usein luottamuksellista tietoa. 
 
Tiedottamista hoitavat ministeriön oma tiedotus, valtioneuvoston tiedotusyksikkö ja UM. Sopimuk-
sista tiedotetaan harkinnan mukaan tiedotteilla ja internet-sivuilla. 
 
Voimaansaattamissäädökset julkaistaan Suomen Säädöskokoelmassa. Valtiosopimukset, varaumat, 
selitykset ja ilmoitukset sekä voimaansaattamissäädökset ja tiedot valtiosopimusten irtisanomisesta, 
soveltamisen keskeyttämisestä ja muita valtiosopimuksiin liittyviä ilmoituksia julkaistaan Suomen 
Säädöskokoelman sopimusssarjassa. ja Valtion säädöstietopankissa. Rekisterin pohjalta UM julkai-
see vuosittain Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset –kirjasen. UM ylläpitää sopimusrekis-
teriä. Säädöskokoelman sopimussarja on sähköisenä Finlexissä (www.finlex.fi). 
 
Valtiosopimus tulee julkiseksi viimeistään silloin kun valtioneuvoston yleisistunto on tehnyt tasa-
vallan presidentille ratkaisuehdotuksen sopimuksen allekirjoittamisesta. Valtiosopimusluonnoksesta 
voidaan antaa neuvotteluvaiheessa tietoja harkinnan mukaan. Neuvotteluosapuolen kannanottoja tai 
neuvotteluasetelmia ei anneta julkisuuteen ilman asianomaisen valtion suostumusta. Myös Suomen 
omat neuvotteluohjeet voivat olla salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä heikentäisi Suomen 
mahdollisuuksia toimia kansainvälisessä yhteistyössä. 
 
Asianhallintajärjestelmän merkitys 
 
Asianhallintajärjestelmä helpottaisi tiedon kulkua ministeriön sisällä. Nykyisellään kestää liian kau-
an ennen kuin asiakirja tulee talon sisällä asian valmistelijalle. Asianhallintajärjestelmän avulla 
valmistelija saisi asiakirjat nykyistä nopeammin ja johto pysyisi paremmin ajantasalla käsittelyvai-
heista. Järjestelmä edistäisi myös yksiköiden välistä yhteistyötä silloin kun on kyseessä usean yksi-
kön toimialaa koskeva sopimus. Asianhallintajärjestelmää voitaisiin käyttää sopimusvalmistelussa 
myös epävirallisten dokumenttien osalta, jos kullakin yksiköllä olisi järjestelmässä oma kansionsa. 
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Sopimusprosessi on usein pitkäkestoinen, joten on tärkeää että asiakirjat löytyvät ja tieto säilyy 
myös käsittelijöiden mahdollisesti vaihtuessa. Jos asiakirjat laadittaisiin ja kirjattaisiin ministeriön 
omaan asianhallintajärjestelmään,  nykyisin useaan järjestelmään pirstoutuvat asiakirjat ja kokonaan 
järjestelmien ulkopuolelle jäävät asiakirjat (esim. neuvottelumuistiot) löytyisivät sähköisessä yhdes-
tä paikasta ja tiedonhaku helpottuisi. Nykyisellään useat prosessin sisältämät asiakirjat jäävät kir-
jaamatta ja arkistoimatta tai ne arkistoidaan osittain kirjaamon arkistoon ja osittain yksiköihin, jol-
loin asiakokonaisuudet rikkoutuvat. Myös sopimustekstit löytyisivät  järjestelmästä sähköisessä 
muodossa. Jos järjestelmästä olisi suora yhteys Hare:en, asiakirjojen tietoja ei tarvitsisi viedä ko. 
järjestelmään erikseen. Järjestelmä voisi tukea myös tiedottamista internet- ja intranet-linkitysten 
avulla. Asianhallintajärjestelmässä tulee ottaa huomioon kansainvälisen toiminnan luottamukselli-
suus käyttäjäoikeuksien määrittelyn avulla.  
 
LÄHTEET: 
Haastattelut: Mikael Nyberg, Jouko Alaluusua ja Silja Ruokola 
Valtiosopimusopas/ Ulkoasianministeriö, 2003 
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Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelu (TTS) 
 
Tausta 
 
Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmalla on tarkoituksena toisaalta tuottaa tietoa halli-
tuksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten sekä toisaalta varmistaa 
hallituksen antamien toimintalinjojen huomioonottaminen ministeriön hallinnonalan sisäises-
sä ohjauksessa kytkemällä hallituksen asettamat tavoitteet ja ministeriön toimintapolitiikka ja 
tehtävät selkeästi toisiinsa.  
 
Virastojen ja laitosten toiminta- ja taloussuunnitelmien tulee oman sisäisen johtamistehtävän 
lisäksi toimia näiden tavoitteiden kanssa yhteensopivasti sekä tuottaa tarvittavia tietoja hallin-
nonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 
 
TTS:n taustalla ovat valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta sekä valtiovarainministeri-
ön antamat laadintaohjeet. Myös hallinnonalan pitkän aikavälin strategiat ohjaavat TTS-
linjauksia 
 
Vastuut ja roolit 
 
TTS:n linjat ja aikataulut sovitaan ministeriön johtoryhmässä (alustava käsittely osastopääl-
likkökokouksessa). Talousyksikön rooli on koordinoida ja vastata hallinnonalan TTS:n val-
mistamisesta. Yksiköt vastaavat oman toimialansa substanssista (tavoitteet, keinot, rahoitus). 
Osastot huolehtivat tulostavoitteiden ja rahoitustasojen yhteensovittamisesta ja priorisoinnista. 
Ministeriön oman toiminnan suunnittelun ja resursoinnin koordinoinnista vastaavat hallinto-
yksikkö ja talousyksikkö yhdessä. 
 
Prosessin kulku 
 
TTS-prosessi käynnistyy elo- syyskuussa ennakkovalmisteluilla, jolloin sovitaan TTS:n pai-
nopisteistä ja rakenteesta. Tulosalueet käyvät mahdollisesti keskusteluja virastojen kanssa 
tässä vaiheessa, mutta varsinaiset päätökset tehdään ministeriön johtoryhmässä.   
 
Valtiovarainministeriö lähettää syyskuussa määräyksen TTS.n valmistelusta. Ajankohta on 
liikenne- ja viestintäministeriön kannalta liian myöhäinen, joten ministeriö voi lähettää laadin-
taohjeistusta jo ennen VM:n ohjeita. VM:n ohjeet saatuaan ministeriö lähettää tarvittaessa 
hallinnonalalle ja  osastoille täydentäviä ohjeita. Ohjekirjeet kirjataan ja arkistoidaan, lisäksi 
ne tallennetaan talousyksikön verkkoasemalle. 
 
Virastot ja laitokset toimittavat oman toiminta- ja taloussuunnitelmansa ministeriöön marras-
kuun alussa. Tällöin ne jaetaan yksiköille. Virastojen ja laitosten TTS:ien saapumisen jälkeen 
osastot toimittavat omat tekstinsä virastojen TTS:stä talousyksikköön. Virastojen saapuvat 
suunnitelmat kirjataan ja arkistoidaan muun TTS-materiaalin kanssa talousyksikössä ja kir-
jaamon arkistossa. 
 
Talousyksikkö valmistelee marraskuun puoliväliin mennessä ensimmäisen yhteenvetoversion 
TTS:stä, ja se jaetaan osastoille. Ensimmäistä versiota käsitellään ministeriön sisäisessä ko-
kouksessa. Saatujen palautteiden perusteella suunnitelmaa työstetään eteenpäin. Lopullinen 
luonnos voidaan käsitellä osastopäällikkökokouksessa ja se hyväksytään ministeriön johto-
ryhmässä marras- joulukuun vaihteessa. Luonnokset tallennetaan talousyksikön yksikköha-
kemistoon q-asemalle. Toiminta- ja taloussuunnittelun kannalta oleellinen numeerinen tieto 
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pyritään sisällyttämään johdon ja asiantuntijoiden JOTATE-tietojärjestelmään, joka on myös 
hallinnonalan käytössä. 
 
Johtoryhmäkäsittelyn jälkeen voidaan vielä tehdä teknisiä tarkistuksia TTS:ään. Joulukuun 
puolessa välissä järjestetään yhteinen TTS-seminaari virastojen johdolle ja valmistelijoille 
ministerin johdolla. TTS-yhteenvetoon voidaan seminaarin jälkeen tehdä pieniä muutoksia, 
mutta pääasiallisesti se hyväksytään ministeriön johtoryhmässä työjärjestyksen mukaisesti. 
Kommentit ja muutosesitykset eivät kirjaannu eivätkä arkistoidu. 
 
Joulukuun lopussa TTS-yhteenveto ja menokehysehdotukset lähetetään VM:öön. Talousyk-
sikkö arkistoi hallinnonalan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Ministeriö antaa lai-
toksille ja virastoille palautteen TTS:stä. Palaute toimii lähtöaineistona seuraavan vuoden 
TTS-prosessille. Palautekirjeet diarioidaan ja arkistoidaan kirjaamon arkistoon. 
 
Helmikuussa käydään valtiovarainministeriön kanssa kehysneuvottelut. Valtioneuvosto tekee 
kehyspäätöksen helmikuussa. Kehysneuvottelumuistiot arkistoidaan talousyksikön arkistoon 
eikä niitä kirjata. Lisäksi ne tallennetaan talousyksikön yksikköhakemistoon. Määrärahake-
hysten vahvistuskirjeet sen sijaan kirjataan ja arkistoidaan kirjaamon arkistoon. 
 
Asianhallintajärjestelmän merkitys prosessissa 
 
Toiminta- ja taloussuunnittelussa liikkuu paljon asiakirjoja, joiden tulisi olla kaikkien osapuo-
lien saatavilla mahdollisimman helposti. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi erilaiset määrä-
ykset ja ohjeet, varsinaiset suunnitelmat (sekä virastokohtaiset että yhteenvedot), pöytäkirjat 
ja VM:n kanssa käyty kirjeenvaihto. Yhteiskäyttöisyyttä helpottaakseen talousyksikkö on 
tallentanut yksikköhakemistoonsa suurimman osan TTS-aineistosta. Käytännössä kuitenkin 
sähköposti on keskeinen väline dokumenttien vaihdossa ja kommentoinnissa, sillä virkamie-
hiä on tiedotettava uuden materiaalin ilmestymisestä q-asemalle, eivätkä kaikki virkamiehet 
halua käydä itse hakemassa tarvitsemiaan dokumentteja talousyksikön verkkoasemalta. Lisäk-
si muiden yksiköiden kuin talousyksikön valmistelemat asiakirjat ovat usein tallennettuja ai-
noastaan valmistelijoiden henkilökohtaisille verkkoasemille. 
 
TTS:n valmisteluvaiheessa suunnitelmasta syntyy useita erilaisia versioita. Versioiden hallin-
ta on joskus ongelmallista, sillä paperiversioista on vaikea tietää, mikä on uusin, ja mitä muu-
toksia on tehty. Lisäksi virastojen ja ministeriön versioiden synkronisointi on hankalaa. Tuo-
rein versio on yleensä taloushallinnon sivuilla, mutta hallinnon ala ei pääse siihen käsiksi. 
Asianhallintajärjestelmä toisi paremmat työkalut asiakirjojen versioiden hallintaan ja jakelun 
hoitamiseen. Valmiit asiakirjapohjat ja muu prosessien ohjauksen tuki helpottaisivat  proses-
sin määrämuotoistamista, ja esimerkiksi johdon sitouttamista prosessiin aikaisemmassa vai-
heessa. 
 
Asianhallintajärjestelmän avulla voidaan luoda myös paremmat edellytykset dokumenttien 
yhteiskäyttöisyydelle. Työnkulkujen avulla on mahdollista saattaa tieto uudesta dokumentis-
ta/päivityksestä kaikille osapuolille ilman sähköpostiliitteitä. Myös alaiselle hallinnolle olisi 
mahdollista saada oikeudet päästä tarvittaviin ministeriön dokumentteihin käsiksi. Prosessin 
tiedonhallintaan tukee asiakirjojen löytyminen sähköisenä yhdestä järjestelmästä. Samalla 
turvattaisiin kaikkien asiaan liittyvien dokumenttien arkistoituminen tarpeelliseksi ajaksi.  
 
Koska aikaisempien vuosien TTS:t ja siitä saadut palautteet ovat tärkeässä asemassa uusien 
TTS:ien teossa, hyötyisi prosessi asiankäsittelyjärjestelmästä myös siinä mielessä, että aiem-
pien vuosien TTS-prosessiin liittyvät asiakirjat olisivat helposti löydettävissä yhdestä järjes-
telmästä. Järjestelmä vähentäisi myös päällekkäistä työtä, sillä tällä hetkellä TTS-asiakirjoja 
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on tallennettu talousyksikön yksikköhakemistoon Q-asemalle, talousyksikön arkistoon sekä 
kirjaamon arkistoon. Lisäksi prosessiin osallistuvilla henkilöillä voi olla omia arkistojaan. 
Valmiit TTS:t julkaistaan myös ministeriön ja hallinnonalan WWW-sivuilla. 
 
Tällä hetkellä TTS-prosessin osalta on kokemusta yhteiskäyttöisestä tietojärjestelmästä Jotate-
järjestelmän kautta. Jotateen on tallennettu muun muassa toimintaympäristötietoa sekä talous- 
ja muita tunnuslukuja. Jatkossa asianhallinnassa syntyvät asiakirjat voitaisiin julkaista JOTA-
TE-portaalissa, joka yhdistäisi sekä numeerisen että tekstitiedon. Mahdolliset liittymät Jotaten 
ja asianhallintajärjestelmän välillä tulee pohtia erikseen. 
 
Asiakirjat prosessissa 
VM:n määräys 
hallinnonalan ohjekirje 
toiminta- ja taloussuunnitelmat (virastot. laitokset ja lvm) 
TTS-yhteenveto ja liitteet 
VM:n kanta määrärahakehysluonnokseksi 
muut pöytäkirjat ja muistiot 
VN:n määrärahakehyspäätös VM:n talousarvion laadintaa koskevan kirjeen liitteenä 
VN:n tiedonanto EK:lle määrärahakehyksistä 
Hallinnonalan virastojen ja laitosten menokehysten vahvistaminen 
Palautekirje hallinnonalalle 
muu kirjeenvaihto 
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Tutkimus- ja kehittämishanke-prosessi 
 
Yleistä t&k-hankkeista 
 
Ministeriöllä ja jokaisella sen hallinnonalan organisaatiolla on t&k –strategia ja –suunnitelma. 
Tutkimuksen suunnittelu kytkeytyy tiiviisti muun toiminnansuunnittelun yhteyteen ja t&k –
toiminnan suuntaaminen ja tuloksellisuus ovat osa ministeriön ja hallinnonalan organisaatioi-
den tulosneuvotteluja. Yksiköissä tehtävän t&k –toiminnan tavoitteena on tukea ministeriön 
päivittäistä toimintaa. Tutkimuksilla ja selvityksillä kerätään taustatietoa esimerkiksi lainval-
mistelun tueksi. 
 
Merkittävä osa LVM:n t&k –rahoituksesta suunnataan pitkäjänteisille t&k –ohjelmille. Orga-
nisoinnin perusmallina on, että hallinnonalan yksiköt valvovat ohjelmia mm. johtoryhmissä 
ohjelmakoordinaattoreiden huolehtiessa käytännön ohjelmanhallinnasta. Ulkopuolisten oh-
jelmakoordinaattoreiden palkkaaminen ohjelmiin on LVM:ssä pääsääntöistä. Pitkäkestoisten 
t&k-ohjelmien lisäksi teetetään runsaasti lyhytkestoisempia kehitys- ja selvitysprojekteja, 
joissa myös käytännön projektinhallinnasta huolehtivat virkamiehet. 
 
T&k-hankinnat tehdään ministeriön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla, 
eli hinta ei ole ratkaiseva tekijä. Arvioinnissa painotetaan erityisesti tutkimustarjouksen idean 
innovatiivisuutta ja sitä, miten hyvin tarjous tukee ministeriön tavoitteita. Tarjouksen läpi-
menoon vaikuttaa lisäksi ministeriön käytössä olevan vapaan tutkimusrahan määrä. 
 
Tutkimusyksikkö (TUY) avustaa johtoa tutkimustoiminnan koordinoinnissa ja yksiköitä 
hankkeiden toteutuksessa. Lisäksi tutkimusyksikkö vastaa tutkimustoiminnan viranomaisyh-
teistyöstä 
hallinnonalan sisällä ja muiden ministeriöiden kanssa sekä tutkimustoiminnan kansainvälisistä 
viranomaisyhteyksistä ja tutkimustoimintaan liittyvästä yleistiedottamisesta. 
 
T&k-prosessin kulku 
 
Tutkimusten seurannassa, tulosten hyödyntämisessä ja jälkiarvioinnissa noudatetaan hyviksi 
todettuja projektityön malleja. Projektin osakokonaisuuksia ovat valmistelu, työn kilpailutta-
minen, työstä sopiminen, työn käynnistys, työn läpivienti, viestintä, tulosten hyödyntäminen, 
tulosten arviointi ja projektin päättäminen. Kunkin vaiheen tulokset ovat olemassa vasta, kun 
ne on dokumentoitu. Monille osavaiheille on olemassa valmiita dokumentointimalleja, kuten 
tutkimussopimusmalli. Valtaosa projektityön tuloksista julkaistaan raportteina. 
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Tutkimushanketta suunniteltaessa kartoitetaan hankinnan tarve, tehdään esiselvityksiä ja 
mahdollisesti keskustellaan erilaisten sidosryhmien kanssa. Suunnitteluasiakirjoille ei ole 
valmiita lomakepohjia tms. vaan ne tehdään vapaamuotoisina word-asiakirjoina. Tutkimus-
hankkeen suunnittelu tapahtuu substanssiyksiköissä. Ministeriöllä on internet-sivuilla myös 
ilmoitus jatkuvasta vapaasta hausta, jonka perusteella tutkijat ja konsultit voivat esittää omia 
ehdotuksiaan t&k-hankkeiksi. Hankkeen vastuuhenkilö perustaa ja valmistelee hankkeen tut-
kimushankejärjestelmässä (THJ, Hankkeen haku, Valmistelu).  
 
Jokaisesta uudesta hankkeesta tehdään hankepäätös. Osastopäällikön allekirjoittama hanke-
päätös toimitetaan tutkimusyksikköön, joka tarkastaa hankepäätöksen sekä määrärahojen riit-
tävyyden ja antaa hankkeelle hankenumeron. Tutkimusyksikkö hankkii hankepäätökseen 
kansliapäällikön allekirjoituksen tai pyytää valmistelijalta lisäselvityksiä, jos tarpeen. Kans-
liapäällikön allekirjoitettua hankepäätöksen se vahvistetaan THJ:ssä tutkimusyksikön toimes-
ta. Hankepäätöksen vahvistamisen jälkeen t&k –yksikkö informoi substanssiyksikköä siitä, 
että hanke voidaan käynnistää. Myös talousyksikkö saa tiedon hankkeesta ja se viedään kir-
janpito-järjestelmään. Tutkimusyksikkö arkistoi alkuperäisen päätöksen ja toimittaa kopiot 
vastuuhenkilölle, talousyksikköön ja muille jakelussa mainituille tahoille. Hankkeesta tulee 
lyhyt kuvaus (myös englanniksi) ministeriön internet-sivuille. (Poislukien luottamuksellisia 
tietoja sisältävät hankkeet). Talousyksikkö perustaa hankkeen hankenumeroineen kirjanpito-
järjestelmään. Hankenumeroa on aina käytettävä tunnisteena hanketta koskevissa sopimuksis-
sa, tilauskirjeissä, laskuissa ja muissa asiakirjoissa. 
 
Hankkeen toteuttaminen 
 
Sekä kotimaista että kansainvälistä verkottumista ja tutkimustyötä tuetaan ja lisätään jatkuvas-
ti. LVM tekee paljon yhteistyötä sidosryhmien (muut ministeriöt, hallinnonalan virastot ja 
laitokset, yritykset, kunnat, Tekes jne.) kanssa juuri yhteisten ohjelmien, projektien ja työ-
ryhmien kautta. T&k-hankkeet toteutetaan usein myös kansainvälisiin tutkimushankkeisiin 
osallistumalla. Tämä on tarkoituksenmukaista erityisesti, kun kansainväliset tutkimukset tu-
kevat kansallisia tutkimus- ja tietotarpeita. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö tilaa tarvitsemansa tutkimustyön pääsääntöisesti kohdenne-
tuilla, hankekohtaisilla tarjouspyynnöillä. Tämän lisäksi ministeriölle voi toimittaa avoimia 
tutkimustarjouksia. Ehdotukset toimitetaan kirjaamoon. Tarjouksesta ja sen sisällöstä voi kes-
kustella etukäteen ministeriön substanssiosaston tai -yksikön kanssa. Tutkimustarjoukset käsi-
tellään luottamuksellisesti. Kynnysarvon ylittävissä palveluhankkeissa tarjouspyyntö tehdään 
tarvittaessa yhteistyössä TUY:n kanssa ja  TUY avustaa tarvittaessa muutenkin menettelyssä 
ja neuvoo asiantuntemusta vaativissa kysymyksissä. LVM:n t&k -hankkeista lukumääräisesti 
valtaosa jää EU-kilpailuttamista edellyttävän kynnysarvon alle. 
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Sopimuksen tai tilauksen valmistelee hankkeen vastuuhenkilö ja hyväksyy yksikön päällikkö. 
Alkuperäinen sopimus tai tilaus liitteineen sekä niitä koskevat mahdolliset muutokset arkis-
toidaan kirjaamoon ja kopiot niistä toimitetaan ao. talousyhdyshenkilölle sekä tutkimusyksik-
köön. Tämä koskee myös laajemman ohjelman alaprojektien sopimuksia. Yksiköt päivittävät 
ja seuraavat omia hankkeitaan THJ:ssä sopimusseurannan avulla. Tutkimusyksikkö päivittää 
hankkeiden konsulttitiedot THJ:ssä, seuraa hankkeiden ja ohjelmien kokonaisrahoitusta sekä 
hankkeiden edistymistä. 
 
Hankkeen tuloksia tulisi hyödyntää jo tutkimusohjelman tai –projektin kuluessa. Tuloksia 
pyritään julkaisemaan räätälöidysti eri asiakasryhmien toivomalla tavalla tulosten hyödyntä-
misen edistämiseksi. Tulosten hyödyntäminen edellyttää siis tehokasta viestimistä sekä tiivis-
tä yhteistyötä monien eri toimijatahojen kanssa. Tulosten hyödyntämistä varten LVM:ssä laa-
ditaan suurimmissa tutkimusohjelmissa viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelman avulla 
varmistetaan, että hankkeen vaiheista ja tuloksista kerrotaan hankkeen osapuolille ja ettäv eri 
osapuolten välinen tiedonkulku on riittävää. Hankkeiden tuottamat julkaisut julkaistaan minis-
teriön internet-sivuilla sekä suurempien ohjelmien osalta näiden kotisivuilla. Laajempien tut-
kimusohjelmien tuloksista kerrotaan myös seminaareissa, joita järjestetään ohjelman toiminta-
aikana sekä ohjelman päättyessä. Samalla laaditaan kirjallinen yhteenveto tähänastisista tu-
loksista ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteista. Seminaarien yhteydessä on yleensä 
myös tiedotustilaisuus tiedotusvälineille. 
 
Hankkeen päätös 
 
Tutkimusyksikkö lähettää vuodenvaihteen tienoilla yksiköille ja osastoille ns. könttähanke-
päätöskirjeen. Könttähankepäätösajo suoritetaan THJ:ssä helmikuussa, kun osastot ja yksiköt 
ovat ilmoittaneet päättyvät ja jatkuvat hankkeensa. Päättyneet hankkeet ovat hankkeita, joiden 
työt on tehty ja laskut maksettu edellisen vuoden puolella. Osastot ja yksiköt merkitsevät 
päättyneet hankkeet päättyneiksi THJ:ssä ja ne siirtyvät THJ:n ”historia-arkistoon”. Hankkeen 
tiedot poistetaan myös ministeriön internet-sivuilta. Talousyksikköön ilmoitetaan kaikki könt-
tähankepäätöksessä lopetetut hankeet. Talousyksikkö kuitenkin säilyttää päättyneiden hank-
keiden tiedot taloushallintajärjestelmässään jonkin aikaa. 
Asiakirjat t&k –hankkeissa 
 
Tutkimusohjelmia ja -hankkeita pidetään yllä tutkimushankejärjestelmässä (THJ), jota päivi-
tetään jatkuvasti hankepäätösten ja sopimusten pohjalta. Tutkimusohjelmista ja -hankkeista 
julkaistaan tietoja LVM:n internet-sivuilla. Suuremmilla tutkimusohjelmilla on myös omat 
internet-sivunsa. 
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Ilmoitus Virallisessa lehdessä on kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa pakollinen, muissa 
vapaaehtoinen. Ilmoitus voidaan julkaista myös Julma–palvelussa, alan ammattilehdissä tai 
sanomalehdissä.  
 
Tarjouspyyntölomake löytyy LVM:n Word –tutkimusasiakirjoista, jota muokataan tilanteen 
mukaan. Arviointikriteerit valitaan ja painotetaan tarjouspyyntöasiakirjassa. Tarjouspyyntöön 
ja kaikkiin muihin tarjouskilpailuun liittyviin dokumentteihin on pyydettävä diaarinumero. 
Alkuperäiset asiakirjat toimitetaan sopimuksen laatimisen jälkeen tietopalveluun arkistoita-
viksi. Ministeriö käyttää t&k-hankkeissa usein ulkopuolisia konsultteja, jolloin asiakirjojen 
säilytys- ja arkistointivastuu saattaa olla epäselvää. Asiakirjat eivät aina päädy arkistoon, var-
sinkin kilpailuttamisasiakirjojen (tarjouspyyntö, tarjoukset) arkistoiminen on ollut puutteelis-
ta. 
 
Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Siinä, sekä tarjousten vertailussa ja hyväksymi-
sessä käytetään esimerkiksi tutkimuksen Word –lomakepohjaa: Tarjousten vertailu ja johto-
päätös. 
  
Tarjouskilpailuun osallistuneille ilmoitetaan kirjallisesti tarjouskilpailun ratkaisusta ja siihen 
liittyvistä perusteista. Päätökseen liitetään valitusosoitus, joka löytyy tutkimuksen Word –
tiedostoista, hankintailmoituksen toiselta sivulta. 
 
LVM:n kaikkien tutkimusprojektien tulokset raportoidaan aina, niistä tehdään julkaisuja, tie-
dotteita, koulutusohjelmia, seminaarisarjoja ja artikkeleita. Tieliikenteen ja intermodaalilii-
kenteen tutkimukset viedään OECD:n ylläpitämään liikennetutkimusten tietokantaan. (Inter-
national Transport Research Database).  Euroopan Unionin komission rahoittama Extr@web-
projekti kerää tietoja Euroopan maiden liikennealan tutkimusohjelmista ja –hankkeista. Myös 
LVM:n liikennealan tutkimusohjelmista ja –hankkeista löytyy tietoja projektin rakentamasta 
ja ylläpitämästä tietopankista (Transport Research Knowledge Center, 
http://internet.extraweb.itemsolutions.com/web/, tietojen tallennus vielä kesken).  
 
Asianhallintajärjestelmän hyödyt T&K-prosessissa 
 
Tutkimus- tai kehittämishankkeen läpiviennissä toiminnan dokumentointi on avainasemassa. 
Verkostomaisesta työtapaa tukeva tiedonhallinta on haastavaa, eikä ministeriöllä ole sähkö-
postia parempia välineitä sen toteuttamiseksi. Ryhmätyötä tukeva asianhallintajärjestelmä 
auttaisi verkostojen toimintaa, koska sen helpottaisi mm. asiakirjojen yhteiskäyttöä ja jakelua. 
 
Tällä hetkellä projektien asiakirjat tallentuvat moneen paikkaan, kuten hankkeen kotisivuille, 
liikenne- ja viestintäministeriön nettisivuille sekä työryhmän jäsenten sähköposteihin ja hen-
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kilökohtaisille verkkoasemille. Monien projektien dokumentointi on vastuutettu ulkopuolisel-
le konsultille, jolloin on vaarana, että osa merkityksellisistäkin asiakirjoista jää saamatta mi-
nisteriön käyttöön.  
 
Asianhallintajärjestelmä tukisi myös T&K-hankkeisiin olennaisesti liittyvän hankintaproses-
sin suorittamista (ks. erillinen prosessikuvaus hankinnasta). 
 
Tutkimusohjelmat, joihin sisältyy monia hankkeita, ovat laajoja kokonaisuuksia, ja niiden 
läpivieminen voi kestää vuosia. Samaan aihealueeseen liittyvien dokumenttien löytyminen 
esimerkiksi yhtenäisen metatiedon avulla asianhallintajärjestelmästä toisi oman lisänsä minis-
teriön koordinoiman tutkimustiedon hallintaan. Myös integrointitarpeet THJ-järjestelmän 
kanssa tulisi selvittää erikseen. 
 
 
 
Lähteet: LVM:n t&k-toiminnan kuvaus (Martti Mäkelän ja Janne Hallikaisen haastatte-
lut) 

Ohje LVM:n tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelun ja ja toteutuksen 
hallinnoinnista (Dno 2101/92/2002) 
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Kirjaus- ja arkistointiprosessi 
 
Tausta 
 
Asiakirjojen ja asioiden lähtökohtana on hyvä tiedonhallintatapa. Hyvästä tiedonhallintatavas-
ta on säädetty laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Lain 18§:n mukaan 
viranomaisten tulee järjestää asiakirja- ja tietohallintonsa sekä tietojärjestelmänsä niin, että 
julkisuusperiaate toteutuu. Viranomaisen tulee huolehtia asiakirjojensa ja tietojärjestelmien ja 
niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta. 
Viranomaisen on annettava tietoja keskeneräisistä asioista ja asioiden etenemistä on voitava 
seurata mm. ajan tasalla olevien rekisterin avulla. 
 
Arkistolaki puolestaan edellyttää viranomaisen asiakirjahallinnon järjestämistä siten, että se 
tukee viranomaisen omaa päivittäistä toimintaa sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada 
tietoja julkisista asiakirjoista. Viranomaisen tulee laatia arkistonmuodostussuunnitelma, jonka 
mukaan viranomaisen tehtävien hoidosta syntyneet asiakirjat tulee arkistoida.  
 
Asiakirjan saapuminen kirjaamoon 
 
Paperimuotoinen posti saapuu liikenne-ja viestintäministeriöön postin välityksellä, asiakkai-
den tuomana tai jakelukeskuksen kautta. Ministeriön postitus jakaa postin niin, että kirjeet, 
joissa ensisijainen vastaanottaja on ministeriö, jaetaan kirjaamoon, ja nimellä lähetetyt jaetaan 
suoraan vastaanottajalle. Kantopostin lisäksi kirjaamoon tulee sähköpostia, fakseja sekä sisä-
postia.  
 
Postin saavuttua kirjaamoon kuoret avataan, posti leimataan ja jaetaan kirjattaviin ja ei-
kirjattavin asiakirjoihin. Ei-kirjattavat asiakirjat lähetetään suoraan vastaanottajille. (Esim. 
kokouskutsut, koulutusilmoitukset ja laskut.) Rekisteröitävät asiakirjat lajitellaan sen mukaan, 
mihin rekisteriin ne merkitään (diaari, Hare tai Eutori).  
 
Jos kirjattavia asiakirjoja menee osastoille suoraan, tulisi ne lähettää kirjaamoon rekisteröitä-
väksi. Tämä jää kuitenkin usein virkamiehiltä tekemättä. Varsinkin sähköpostilla liikkuvat 
asiakirjat kulkevat usein kaikkien rekisterien ohitse.   
 
Asiakirjan kirjaaminen 
 
Asiakirjaa kirjattaessa selvitetään ensin, onko kyseessä uusi tai aikaisemmin avattu asia. Jos 
asiakirja liittyy johonkin olemassa olevaan asiaan, kirjataan asiakirja toimenpiteeksi siihen. 
Mikäli asiaa ei ole vielä avattu, otetaan uusi rekisterinumero, ja asiakirja kirjataan siihen ava-
ustoimenpiteeksi. Hare-tunnukset saadaan kokonaisuudessaan automaattisena järjestelmästä, 
diaariin vietävissä asioissa tulee valita diaarikaavan mukainen asiaryhmä. Asian tunnus mer-
kitään saapuneisiin asiakirjoihin oikeaan ylänurkkaan. Annettua numeroa käytetään kaikissa 
samaan asiaan liittyvissä toimenpiteissä asian koko elinkaaren ajan. 
 
Kirjattaessa asiakirjan perustiedot viedään rekisteriin. Perustietoja ovat diaarinumero, viite-
numero, lähettäjä, lähettäjän dnro, määräpäivä, käsittelijä, osasto/yksikkö, kieli sekä  lyhyt 
kuvaus asiasta.  
Pakolliset perustiedot määritellään arkistolaitoksen määräyksessä Asiakirjojen ja tietojen re-
kisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä tai asiakirjarekistereissä. Määräys ja ohje 
195/40/2003, 10.6.2003. 
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Avaustoimenpidettä kirjatessa voi olla, että asian käsittelijä osastolla ei ole vielä selvillä. Täl-
löin käsittelijä-kohta jätetään tyhjäksi ja täydennetään myöhemmin. Liikennepolitiikan osas-
ton osastopäällikkö lähettää kirjaamoon usein tiedot uusien asioiden valmistelijoista, mutta 
muilla osastoilla ei tällaista käytäntöä ole. 
 
Asiakirjan käsittely-vaihe 
 
Kirjauksen jälkeen asiakirja lähetetään pääsääntöisesti kansliapäällikölle. Poikkeuksena ovat 
mm. kiireelliset lausunnot, jotka lähetetään suoraan käsittelijälle, sekä tarjoukset ja hakemuk-
set virkoihin, jotka kerätään kirjaamoon odottamaan määräajan umpeutumista. 
 
Kansliapäällikkö käy postin lävitse ja lähettää sen takaisin kirjaamoon. Kirjaamo lisää diaarin 
kansliapäällikön mahdolliset merkinnät käsittelijästä ja postittaa asiakirjat joko osastopäälli-
kölle (LPO) tai suoraan yksiköiden päälliköille ja käsittelijöille, mikäli ne ovat tiedossa 
(VMO, YLO, SH). 
 
Asiakirjan saavuttua käsittelijälle alkaa valmisteluvaihe, jossa kirjaamo ei yleensä ole osalli-
sena. Valmisteluvaihe sisältää mm. työryhmätyöskentelyä, taustaselvityksiä ja muistioiden 
laatimista. Valmisteluvaiheessa muun organisaation (kuten  johto ja kirjaamo) tietoisuus 
hankkeen vaiheista ja aikataulutuksesta on useimmiten kokonaan valmistelijan aktiivisuuden 
varassa. Loma-aikoina ja sairastapausten sattuessa tämä saattaa viivästyttää asioiden hoitoa. 
  
Lähtevän postin kirjaaminen 
 
Käsittelijän valmisteltua toimenpiteen, joka tulee kirjata (esim. päätös, lausunto tms.), saa 
lähtevä kirje saman numeron, joka on asiaa koskevassa saapuneessa asiakirjassa. Jos valmiste-
lija laittaa vireille uuden asian, pyytää hän asialle numeron kirjaamosta. Lähtevät asiakirjat 
postitetaan suoraan osastoilta tai postituksen kautta, ja samalla kirjaamolle jaetaan kaksi ko-
piota arkistoa ja toistesarjaa varten. Saamistaan kappaleista kirjaamo merkitsee asiakirjan tie-
dot rekisteriin joko alku-, väli- tai lopputoimenpiteeksi, ja arkistoi asiakirjat, mikäli asiakirja-
hallinnon ohjeissa ei toisin mainita. 
 
Osastot pitävät usein itsekin kopiosarjaa laatimistaan kirjeistä. Myös virkamiehillä voi olla 
omia työversioitaan samoista asiakirjoista. 
 
Arkistointi 
 
Asian käsittelyn päätyttyä käsittelijä lähettää kaikki asiaan liittyvät arkistoitavat asiakirjat 
kirjaamoon. Tietopalveluilla ei ole välineitä sähköisten aineistojen arkistointiin, joten kaikki 
arkistoitava materiaali on muutettava ennen arkistointia paperimuotoiseksi. 
 
Kirjaamo tarkastaa arkistoitavat asiakirjat (ovatko ne rekisterissä, onko ylimääräisiä kopioita 
jne.) ja laittaa ne valkoiseen kaprokkiin. Kaprokkiin merkintään päällimmäiseksi asian tunnus 
ja säilytysaika. Asiakirjat arkistoidaan ryhmätunnuksen mukaan. Pysyvästi säilytettävät ja 
määräajan säilytettävät asiakirjat erotellaan toisistaan. 
 
Hare-hankkeiden asiakirjat luetteloidaan ja koteloidaan omaksi sarjakseen. Ne pyritään lähet-
tämään valtioneuvoston arkistoon mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen. 
 
Kirjaamattomien aineistojen arkistointi on pääasiassa osastojen vastuulla. Kaikki tärkeät kir-
jaamattomat asiakirjat eivät välttämättä tule arkistoitua, ja niiden löytäminen jälkikäteen on 
työlästä. 
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Haku kirjaamoon arkistoiduista asiakirjoista tapahtuu diaarin ja Haren avulla. Varsinkin Ha-
ressa asiakirjatason hakumahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Haressa hakuja ei voi 
tehdä esimerkiksi asiakirjan nimen, lähettäjän tai päivämäärän mukaan. Haku asiakirjan teki-
jän tai tyypin mukaan ei ole mahdollista Haressa ja diaarissakin vain tietyin ehdoin. 
 
Asianhallintajärjestelmän merkitys prosessissa 
 
Tällä hetkellä ministeriön asianhallinta perustuu useisiin erillisrekistereihin (esim. Hare, diaa-
ri, Eutori) sekä lukuisiin eri tallennuspaikkoihin, kuten paikallisille kovalevyille, verkkole-
vyille, operatiivisiin järjestelmiin ja sähköpostijärjestelmiin. Tiettyä tietoa tai asiakirjaa etsit-
täessä on ensin selvitettävä, missä järjestelmässä se voisi olla, sikäli kuin sitä löytyy mistään 
järjestelmästä. Tiedonhaun kannalta nykyinen tilanne on ongelmallinen. 
 
Lisäksi ei-rekisteröitäville asioille ei ole olemassa mitään systemaattisista seurantajärjestel-
mää, ja kirjattavienkin asioiden osalta rekisterin ajantasaisuudessa ja kattavuudessa on puut-
teita. Tämä johtuu mm. siitä, että asiakirjojen luonnin ja käsittelyn sekä toisaalta niiden kir-
jaamisen ja arkistoinnin välillä ei ole yhteyttä. Kirjaus ja arkistointi nähdään usein muusta 
asiankäsittelystä kokonaan erillisinä toimenpiteinä, jotka varsinkin kiireellisissä hankkeissa 
jäävät toisinaan tekemättä.  
 
Asianhallintajärjestelmissä dokumentti tulee tallennetuksi yhteen järjestelmään jo luontivai-
heessa, tai saapuva asiakirja sähköpostin tai skannauksen kautta heti ministeriöön saapues-
saan. Tämä parantaa asiakirjarekisterien ajantasaisuutta ja tiedon löytyvyyttä. Haren ja asian-
hallintajärjestelmän integraatio on mahdollista toteuttaa niin, että asiat tallennetaan ja kirja-
taan vain ministeriön omaan järjestelmään, josta ne automaattisesti siirtyvät Hareen. Asiakir-
jojen keskittäminen yhteen järjestelmään parantaa niiden löytyvyyttä. Myös tiedon siirtymi-
nen automaattisesti asianhallintajärjestelmästä Eutoriin lienee mahdollista toteuttaa, vaikkei 
oma asianhallintajärjestelmä voi kokonaan korvata Eutoria.  
 
Asianhallintajärjestelmä luo mahdollisuudet myös ei-kirjattavien asioiden seuraamiseen. Täl-
löin esimerkiksi ministeriöön tiedoksi tulleet päätökset, luvat ja raportit ovat virkamiesten 
käytössä sähköisesti. Tällä hetkellä ei ole mahdollista seurata, mitä kirjaamatonta materiaalia 
taloon saapuu.  
 
Asianhallintajärjestelmän avulla asiakirjat saadaan nykyistä nopeammin käsittelijöiden työ-
pöydälle ja johdolle tiedoksi. Johdolle ja muille virkamiehille voidaan luoda, käyttöoikeuksi-
en puitteissa, mahdollisuus seurata asioiden etenemistä missä vaiheessa tahansa. Tämä vähen-
tää päällekkäistä työtä, kun pystytään seuraamaan mitkä asiat ovat aktiiveja  ja mitä asioita on 
jo hoidettu. Läpinäkyvät prosessit tehostavat asiankulkua. 
 
Mahdollisuus seurata asian käsittelyvaiheita on tärkeää myös sisäisen ja ulkoisen asiakaspal-
velun kannalta. Tällä hetkellähän kirjaamossa ei juurikaan tiedetä asioiden käsittelyvaiheista 
eikä aina edes käsittelystä vastaavaa yksikköä tai henkilöä, ennen kuin asiakirjat saapuvat  
kirjaamoon arkistoitavaksi. Järjestelmän avulla voidaan parantaa myös sidosryhmäyhteistyötä, 
koska sen avulla voidaan tutkia, mitä asioita on kunkin yhteistyötahon kanssa meneillään ko-
ko talon laajuudessa. Näin kokonaisuudet hahmottuvat helpommin. 
 
Asianhallintajärjestelmä on myös väline sähköisten asiakirjojen hallinnoimiseen. Valtaosa 
organisaation tuottamasta asiakirja-aineistosta on nykyään sähköistä. Sähköisten asiakirjojen 
tulostaminen paperille ja runsas kopioiminen aiheuttavat turhaa työtä ja hidastavat toiminta-
prosesseja. Lisäksi asiakirjoista jää yleensä tulostuksen jälkeenkin sähköpostiin, kovalevylle 
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tai verkkoasemalle yksi tai useampia versioita, joiden hallinnoiminen ja hävittäminen keskite-
tysti ei ole mahdollista. Tällaiset ”turhat” tiedostot vievät tilaa ja lisäävät tietoturvariskejä. 
Lisäksi paperimuotoinen arkistointi ei enää palvele virkamiesten tarpeita, vaan asiakirjat ha-
luttaisiin useimmiten käyttöön sähköisesti. Asianhallintajärjestelmissä versionhallinta hoituisi 
automaattisesti, jolloin virkamiehen ei tarvitse pelätä työstävänsä väärää versiota. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä voi asioida myös sähköisesti. Käytännössä sähköinen asi-
ointi tarkoittaa asioiden vireille laittoa sähköpostilla, ja itsenäistä tiedonetsimistä ministeriön 
internet-sivuilta, sekä Eutorin käyttöä.  Muita sähköistä asiointia tukevia käytäntöjä ministeri-
össä ei ole. Käytännössä moneen asiaan liittyy sekä sähköisiä että paperimuotoisia asiakirjoja, 
jopa niin, että samasta asiakirjasta liikkuu talossa molempia versioita.  Tämä päällekkäisyys 
aiheuttaa ongelmia sekä asian käsittelyssä että arkistoinnissa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelustrategiassa on asetettu tavoitteeksi tuottaa 
innovatiivisia, helppokäyttöisiä ja turvallisia verkkopalveluja. Asianhallintajärjestelmällä on 
verkkopalvelujen tuottamisessa ja hyvän tiedonhallintatavan noudattamisessa keskeinen mer-
kitys, koska sen avulla voidaan tukea dokumenttien yhteiskäyttöä sidosryhmien kanssa ja ja-
kaa tietoa julkista asiakirjoista kansalaisille ja yhteisöille.  
 
Lähteet 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan verkkopalvelustrategia, LVM:n julkaisuja 
1/2004 
 
Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä tai asiakirjarekistereissä. Ar-
kistolaitoksen määräys ja ohje 195/40/2003, 10.6.2003 
 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
 
Arkistolaki (831/1994) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön omat ohjeet asiakirjojen käsittelystä 
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HAASTATELLUT, KYSELYYN VASTANNEET TAI MUUTEN AVUSTANEET ASIAN-
TUNTIJAT: 
 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 
 
Alaluusua Jouko, kuljetus- ja logistiikkayksikkö 
Anttila Johanna, tiedotusyksikkö 
Gripenberg Kirsi, ajoneuvoyksikkö  
Hallikainen Janne, tutkimusyksikkö 
Halme Pirkko, kansliapäällikön sihteeri 
Hammar Pia, viestintäverkkoyksikkö 
Herrala Taina, mediayksikkö 
Kaskinen Sisko, talousyksikkö 
Koskela Riitta, hallintoyksikkö 
Koskinen Marja-Leena, liikennepolitiikan osasto 
Lampen Eeva, rautatie- ja ilmailuyksikkö 
Laukala Pirkko, liikenneväyläyksikkö  
Leskinen Leila, hallintoyksikkö 
Mäkelä Martti, tutkimusyksikkö 
Mäkelä Yrjö, rautatie- ja ilmailuyksikkö 
Normo Elina, mediayksikkö 
Nyberg Mikael, rautatie- ja ilmailuyksikkö 
Näveri Anu, hallintoyksikkö 
Ojajärvi Mikko, liikenneväyläyksikkö 
Pennanen Hannu, rautatie- ja ilmailuyksikkö 
Rintala-Iizuka Sinikka, henkilöliikenneyksikkö 
Ruokola Silja, kansainvälinen yksikkö 
Sievers Sisko, liikenneturvayksikkö 
Tanttu Anneli, liikenneväyläyksikkö 
Vilkkonen Laura, viestintäverkkoyksikkö 
Viren Riitta, talousyksikkö 
Välipirtti Kaisa Leena, liikenneväyläyksikkö 
  
HALLINNONALAN VIRASTOT JA LAITOKSET 
 
Eronen Teuvo, Ratahallintokeskus 
Kangas Suvi, Ajoneuvohallintokeskus 
Karlsson Simo, Ajoneuvohallintokeskus 
Koistinen Jarmo, Merenkulkulaitos 
Leppänen Mika, Ilmailulaitos 
Mattila Helena, Ilmatieteenlaitos 
Nykänen Johanna, Viestintävirasto 
Palmgren Jouni, Viestintävirasto 
Parkkonen Leena, Merentutkimuslaitos 
Rissanen Paula, Ratahallintokeskus 
Sarjo Elsi, Tiehallinto 
Vahala Mika, Tiehallinto 
 
 
Hankeryhmä kiittää näiden haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden lisäksi kaikkia asiantuntijasemi-
naareihin osallistuneita! 
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Asianhallinnalle asetettavat vaatimukset  

Vaatimusten laadinnassa on otettu huomioon sekä yleiset, viranomaisten määräyksiin ja 
ohjeisiin perustuviin vaatimukset, hallinnonalan yhteiset vaatimukset että erityiset 
ministeriötä tai hallinnonalaa koskevat vaatimukset. 

Vaatimusluokittelu P = pakollinen, T = tarpeellinen ja E = toivottava, mutta ei 
välttämätön. 

 

Vaatimus P/T/E 

Säädösperusta, viranomaisten määräykset ja ohjeet  

Toteutettava seuraavat säädökset: 
- laki 621/1999 ja asetus 1030/1999 viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta 
- arkistolaki 831/1994 
- laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 
- henkilötietolaki 
- julkisuuslaki 

 

Oltava Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukainen: 
- rekisteröintiohje (195/40/2003, 10.6.2003) 
- arkistonmuodostussuunnitelma (3.4.2003) 
- hyvä tiedonhallintatapa (16.2.2004) 
- SÄHKE-hanke 

 

Oltava JHS-suositusten mukainen: 
- JHS 143 (Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot, 8.6.2004) 
- JHS 149 (Asianhallinnan toteuttaminen, 31.5.2001) 
- JHS 156 (Rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn 
tiedonhallinnassa, 8.6.2004) 

 

Noudatettava VAHTI valtionhallinnon tietoruvallisuuden johtoryhmän 
tietoturvallisuusohjeita 

 

Valtionhallinnon tietohallinnon yleiset kehityssuunnat  

Hallittava valtioneuvoston periaatepäätöksen 2.3.2000 mukaisesti 
tietojen ja asiakirjojen koko elinkaari tuottamisesta hävittämiseen 

 

Oltava valtioneuvoston järjestelmäarkkitehtuurin mukainen siten, että 
asianhallintajärjestelmä  
- on palvelupohjaisen arkkitehtuurin mukainen 
- noudattaa järjestelmäarkkitehtuurin arkkitehtuurirakennetta siten, 
että erottaa käyttöliittymäkerroksen, prosessikerroksen, järjestelmien 
integrointikerroksen ja perusjärjestelmien palvelu- ja 
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tiedonhallintakerroksen 
- tarjoaa avoimet rajapinnat järjestelmän integrointiin valtioneuvoston 
yhteisten järjestelmien kokonaisuuteen 
- muodostaa osan valtioneuvoston asianhallinnan 
tietojärjestelmäkokonaisuutta 
- voi käyttää valtioneuvoston yhteisiä palveluja kuten 
käyttäjähallintaa 

Järjestelmän kattavuus  

Järjestelmän on katettava  
- toimintaprosessien hallinta 
- asiakirjojen sähköinen käsittely 
- sisällönhallinta ja julkaiseminen 
- asiakirjahallinto 
- integrointi muiden järjestelmien palveluihin 
- virkamiehen työskentelyn tuki 
- tiedon yhdistäminen ja haku 

 

Järjestelmän on katettava hallinnollinen asiakirjahallinto  

Järjestelmän on tuettava ns. harmaan aineiston käsittelyä  

Toimintaprosessien hallinta  

Järjestelmän on mahdollistettava tietoprosessien sähköistäminen  

Järjestelmän on tuettava työnkulun ohjausta ja asian käsittelyn 
reititystä roolin mukaisesti 

 

Järjestelmän on tuettava sekä määrämuotoista työnkulun ohjausta 
että vapaamuotoista työryhmätyöskentelyä 

 

Johdon on voitava antaa toimeksiantoja  

Työnkulkua on voitava valvoa  

On tuettava asioiden valmistelua ja seurantaa  

On mahdollistettava roolien määrittely työnjaon toteuttamiseksi  

Asian käsittelyn etenemistä on voitava seurata  

On voitava asettaa määräaikoja ja seurata niitä  

On tarjottava tilannekohtaista opastusta  

On mahdollistettava päällekkäisten työvaiheiden poistaminen ja  
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rutiinitoimintojen automatisointi 

Asiakirjojen sähköinen käsittely  

Järjestelmään on sisällyttävä dokumentinhallinta, johon kuuluu 
- versionhallinta 
- dokumenttikohtaiset käyttöoikeudet 
- check-in/out-toiminto 
- haku metatietojen ja sisällön perusteella  

 

Asiakirjan luonnissa on voitava käyttää asiakirjapohjia, joiden 
metatietoa siirtyy automaattisesti dokumentinhallintaan asiakirjan 
metatiedoiksi 

 

Asiakirjoilla on oltava riittävät metatiedot (vrt.JHS143)  

Valmisteilla olevien ja luottamuksellisten asiakirjojen käyttöä on 
voitava kontrolloida käyttöoikeuksin 

 

Sähköpostilla saapuvien asiakirjojen siirtämisen suoraan 
järjestelmään on oltava mahdollista 

 

Järjestelmässä sijaitsevien asiakirjojen lähettämisen sähköpostilla 
pitää olla mahdollista 

 

Sisällönhallinta ja julkaiseminen  

Asiakirjojen ja asioiden julkaisemisen Internetiin pitää tapahtua 
automaattisesti metatietojen perusteella 

 

On tuettava rakenteisten dokumenttien käsittelyä 
 

 

Diaari  

Järjestelmän avulla on voitava rekisteröidä asiat    

Asiakirjojen on rekisteröidyttävä kattavasti  

Asiakirjahallinto  

Asiakirjojen on arkistoiduttava kattavasti  
Määräajan säilytettävät asiakirjat on voitava arkistoida sähköisinä 
SÄHKEen ohjeistuksen mukaan 

 

Tulevaisuudessa on päästävä SÄHKEen mukaiseen pitkäaikaiseen 
arkistoaineiston säilyttämiseen sähköisessä muodossa 
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Arkistonmuodostussuunnitelma on voitava laatia sähköisesti ilman 
rajoitusta hierarkian tasojen määrälle 

 

Asiakirjat ja asiat on voitava luokitella automaattisesti 
arkistonmuodostussuunnitelman avulla 

 

Asiakirjojen siirto ja seulonta on automatisoitava 
arkistonmuodostussuunnitelman avulla 

 

Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat on hävitettävä 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti 

 

Integrointi  

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän on muodostettava integroitu 
kokonaisuus 

 

Järjestelmän on tuettava integrointeja ulkoisiin järjestelmiin: 
- käyttäjähallinta (valtioneuvoston LDAP) 
- sidosryhmähallinta 
- Oracle Collaboration –sähköposti ja Files 
- valtioneuvoston järjestelmät HARE, EUTORI, ja PTJ 
- muiden valtionhallinnon organisaatioiden asianhallintajärjestelmät 
- tarvittavat eduskunnan järjestelmät 
- JOTATE ja THJ 
- hallinnonalan asianhallinta- ja muut tarvittavat järjestelmät 
- ministeriön intranet- ja Internet-sivut 

 

Virkamiehen työskentelyn tukeminen (Työpöytä)  

Järjestelmän on tuettava yhtenäistä prosessien, asioiden ja 
asiakirjojen sekä muun tarvittavan tiedon käsittelyä ja hakua 
virkamiehen työpöydällä 

 

Käyttöliittymätasolla on voitava liittää yhteen erilaisia tietovarastoja 
(tekstiarkistot, sähköposti, tietokannat, ulkoiset tietovarastot) 
virkamiehen kannalta loogiseksi kokonaisuudeksi 

 

Työpöydän on mahdollistettava tarvittavien palvelujen 
yhteentoimivuus 

 

Työpöydän pitää olla laajennettavissa uusilla palveluilla ja käyttäjillä  

Järjestelmän on mahdollistettava ns. ”harmaan aineiston” 
tallettaminen järjestelmään, ts. asiakirjan talletus ilman siihen 
liittyvää asiaa 

 

Järjestelmän on tuettava yhteisten asioiden käsittelyä yhdessä 
paikassa 
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Tiedon yhdistäminen ja haku  

Tiedot on voitava kuvata metatietojen avulla (asiat, asiakirjat, 
hallinnonalan tiedot, ulkoiset tiedot) 

 

Järjestelmän on tuettava integroitua tiedon hakua, esim. asioiden ja 
asiakirjojen haku pitää voida suorittaa yhdellä haulla eri järjestelmistä 

 

Järjestelmään on voitava kuvata asiasanasto  

Mahdollisimman suuren osan metatiedoista on generoiduttava  
suoraan asiakirjapohjista, valikoista ja 
arkistonmuodostussuunnitelmasta 

 

Järjestelmän suorituskyky  

Järjestelmän on oltava suorituskykyinen seuraaville volyymeille ja 
käyttäjämäärille 

- käyttäjiä tavoitetilassa noin 200 
- volyymeja kuvaavia tietoja tavoitetilassa 

(asioita muutama tuhat / vuosi 
asiakirjoja levyhakemistoissa n. 1 milj. 
asiakirjoja sähköpostissa n. 1 milj.) 

 

Järjestelmän on tuettava laajuista sähköistä arkistoa  

Muita vaatimuksia  

Järjestelmän on oltava palvelupohjaisen arkkitehtuurin mukainen  

Järjestelmän on oltava J2EE-arkkitehtuurin mukainen  

Järjestelmän on oltava kustannustehokas; järjestelmän käytöstä on 
saatava mitattavia hyötyjä   

 

Järjestelmä on tulevaisuudessa voitava liittää osaksi valtioneuvoston 
yhtenäisiä prosesseja, ts. sen on tarjottava avoimet rajapinnat 
järjestelmän liittämiseksi osaksi yhteisiä prosesseja  

 

Järjestelmän on voitava käyttää hyväksi olemassa olevia 
infrastruktuuripalveluita kuten laitteistoja ja tietokantoja 

 

Järjestelmä pitää voida siirtää palvelukeskukseen  

Järjestelmässä on käytettävä vakiintuneita standardeja  
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Järjestelmän käyttöönoton, sovittamisen ja mahdollisen räätälöinnin 
on tuettava monitoimittajamallia 

 

Järjestelmän on oltava yksinkertainen ja helppokäyttöinen  

Järjestelmän on tarjottava mahdollisimman tehokkaat 
hakuominaisuudet tiedon haulle 

 

Toimittajatiedot  

Tuotteen valmistaja  

Nykyinen versio  

Nykyisen version markkinoillaoloaika  

Tuotteen valmistajan visio tuotteen kehittämiseksi  

Referenssit ja käyttäjien lukumäärä  

Liikevaihto ja taloudellinen tilanne  

Henkilökunnan määrä, joista kehityshenkilökunnan osuus  

Asianhallinnan eri osa-alueiden henkilöstön määrä  

Palvelut  

Dokumentaatio  

Koulutus  

Ylläpito ja tuki  

Hinnoitteluperiaatteet  
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Yhteenveto vastauksista kyselyyn hallinnonalan asian- ja 
dokumentinhallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista 
 
Versio 0.5 2.2.2005, päivitetty hallinnonalan kommenteilla 
Versio 0.4 29.11.2004, päivitetty 26.11.2004 pidetyn seminaarin tuloksilla 
 
Kyselyn vastaukset ja niiden mukana tullut sähköinen oheisaineisto on koottu erilliseen 
dokumenttiin.  
 

Yhteiset tietoprosessit 

Prosessikuvausten tilanne 
 
Virastoissa on joko ollut tai on parhaillaan menossa prosessien kehittämishankkeita. 
Prosessien kehittäminen on liittynyt strategian mukaiseen toiminnan kehittämiseen. 
Kehittäminen on voinut olla myös osa laatu- tai toimintajärjestelmää tai organisaation 
kokonaiskehittämistä.  
 
Prosesseja on kuvattu useilla tasoilla prosessikartasta yksittäisen toiminnan 
työnkulkukaavioon. Prosesseja pyritään kuvaamaan mahdollisimman kattavasti. Muutokset 
toiminnassa, kuten Tiehallinnon organisaatiomuutos, aiheuttavat prosessikuvausten 
muuttamista. Prosessien kehittämisen todetaan olevan jatkuvaa toimintaa. 
 
Kuvaukset jakaantuvat hallinnollisten ja substanssitoiminnan prosessien kuvaamiseen ja 
niiden kuvaustavat vaihtelevat.  
 
Ajoneuvohallintokeskuksessa kaikki prosessit on kuvattu osana PALKO-hanketta. 
Ilmailulaitoksen uuden liiketoimintastrategian yhtenä tavoitteena on laatia ylemmän tason 
prosessikaaviot. Yksittäisistä toiminnoista on tehty tarkempia prosessikuvauksia. Ilmatieteen 
laitoksella on kuvattu hallinnon prosesseja yleisellä tasolla. Merentutkimuslaitoksella on 
tekeillä prosessikuvaukset hallinnon tehtävistä  ja tieteellisen tiedon välittymisestä on 
laadittu kulkukaaviot.  
 
Ratahallintokeskuksen prosessit koostuvat hierarkisesta prosessikartasta sekä  
prosessikuvauksista, jotka sisältävät määritelmät, prosessin tarkoituksen ja asiakkaat, 
tavoitteet, toimintokuvauksen sekä liittymät muihin prosesseihin ja kuvauksiin. 
 
Tiehallinnossa kaikista prosesseista on olemassa prosessikartta ja –kuvaukset. 
 
Viestintävirastossa on meneillään prosessien kehittämishanke. 
 
Merenkulkulaitoksessa on suunnitelmana tehdä prosessikuvaukset v. 2005 aikana. 
 
Yleiset asiankäsittelyprosessit 
 
Ajoneuvohallintokeskuksessa ja Ilmailulaitoksessa on kuvattu yleinen 
asiankäsittelyprosessi. Tiehallinnossa on dokumentinhallintajärjestelmän kehittämisprojekti, 
jonka yhteydessä käydään läpi kaikki toiminta- ja dokumenttiprosessit. 



Liite 5  2 

 
Ajoneuvohallintokeskuksessa on määritelty yleinen asiointiprosessi, jossa käsitellään lupa- 
ja lausuntoasioita. Lupa- ja lausuntoasiat liittyvät Ajoneuvohallintokeskuksen tuotteisiin. 
Prosessi tukee sähköistä asiointia ja kattaa asian käsittelyn elinkaaren alusta loppuun. 
Prosessin avulla asioiden käsittely tapahtuu kokonaan sähköisesti 
Ajoneuvohallintokeskuksen sisällä. 
 
Ilmailulaitoksen asiankäsittelyn prosessikaavio kuvaa asian käsittelyn avaamisesta 
ratkaisuun tai hylkäämiseen saakka. Asiakirjat käsitellään sähköisesti 
asiankäsittelyprosessissa, ainoastaan lähtevät asiakirjat tulostetaan paperille. 
 

Yhteiset prosessit 
 
Käsitys hallinnonalan yhteisistä prosesseista vaihtelee, toiset ovat sitä mieltä, että niitä on, 
joidenkin mielestä niitä on vähän tai ei lainkaan. Yhteistyötä on, mutta se ole kovinkaan 
prosessinomaista. 
 
Yhteisten prosessien kokonaisuus on kuvattava prosessikarttana. Yhteiset asiat on 
tunnistettava, samoin se, miten kukin virasto osallistuu asian käsittelyyn. 
 
Kehittämisessä on priorisoitava kansalaisille tuotettavat palvelut. Tutkimus- ja 
kehittämisprosessi sekä väyläsuunnittelu on asetettava ensimmäisiksi kehitettäviksi 
prosesseiksi. 
 
Lausuntoprosessia varten on laadittava yhteismitallinen toimintamalli ja lausunnoilla on 
oltava yhteinen säilytyspaikka. Lausuntojen antaminen on samantyyppinen prosessi 
kaikkialla ja sen ongelmat ovat samanlaisia, siksi sen sähköistämisestä on sovittava 
yhteisesti. 
 
Tämänhetkinen organisatorinen kuvaus ei palvele tiedonhallintaa. 
 
Ministeriön kanssa yhteisiä prosesseja ovat tulos- ja talousohjausprosessi, 
lainsäädäntöprosessi, kansainvälisten asioiden käsittely, tutkimus- ja kehitys, 
lausuntoprosessi sekä hallinnon kehittäminen. 
 
Nykytila prosesseista on kuvattu, mutta kuvauksia ei ylläpidetä, vaan prosessit kuvataan 
aina uudelleen. Prosessikuvausten kehittämisellä pitää olla yksi taho ja niiden vastuu- ja 
ylläpito-organisaatio on määriteltävä.  
 
Tulos- ja talousohjausprosessi toistuu vuosittain samanlaisena ja on parhaiten määritelty. 
Sen tukemiseen on Cognos-pohjainen järjestelmä JOTATE, jonka käyttöönotto on vielä 
jonkin verran kesken. 
 
Lainsäädäntöprosessissa virastot ovat enimmäkseen lausunnonantajina. Prosessin 
kehittämisestä on ollut puhetta, mutta toistaiseksi asia ei ole edennyt pidemmälle. 
 
Kansainvälisissä asioissa käsitellään sopimuksia ja virastojen yhteyksiä kansainvälisiin alan 
toimijoihin.  
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Tutkimus- ja tuotekehityksessä yhteistä toimintaa kullakin hallinnonalalla on sektorinsa 
mukaisiin laitoksiin, ei niinkään hallinnon alan kesken. Toiminta ei ole erityisen 
prosessinomaista. 
 
Hallinnon kehittämistyötä tehdään ministeriön kanssa.  
 
Väylävirastoille tulee kehittää yhteinen hankintamenettely. 
 
Virastojen sisäisten prosessien kehittäminen nähdään ensisijaisena, vasta sen jälkeen tulevat 
organisaatiorajat ylittävien prosessien kehittäminen. 
 

Tarve muiden virastojen asioiden käsittelyn seuraamiseen ja 
asiakirjojen katseluun 
 
Asiakirjojen käyttötarve keskittyy ministeriön asiakirjoihin, joiden haluttaisiin olevan 
hallinnonalan käytettävissä. Muista keskushallinnon yksiköistä mainitaan VM, YM ja 
Valtiokonttori. 
  
Hallinnonalan sisällä asiakirjojen saatavuuden tarve keskittyy virastojen väliseen 
yhteistyöhön, kuten Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhteistyö tai 
Merenkulkulaitoksen yhteydet Ajoneuvohallintokeskukseen ja Viestintävirastoon. 
 
Hallinnonalan yhteistyötahojen asioiden ja asiakirjojen haluttaisiin olevan käytettävissä, 
esim. Ajoneuvohallintokeskuksella on tarvetta tullin, lääninhallitusten ja KHO:n tietoihin 
lupien käsittelyssä. 
 
Kansainvälisiä asioita ja asiakirjoja haluttaisiin saada virastojen käyttöön EUTORI:sta. 
 

Mahdollisuus muiden virastojen asioiden käsittelyn seuraamiseen ja 
asiakirjojen katseluun 
 
Mahdollisuudet lukea muiden virastojen asiakirjoja rajoittuvat pääsääntöisesti Internetin 
kautta julkaistuihin asiakirjoihin. 
 
Yksiköiden väliseen yhteistyöhön voi liittyä myös asiakirjojen jaettua käyttöä. 
 
JOTATE:sta saadaan tilastotietoa. Suunnittelu- ym. asiakirjoja voidaan lukea NETRA:sta. 
 

Tietojärjestelmät 
 
Virastojen tilanne asianhallinnan tietojärjestelmien suhteen on varsin erilainen. Joillakin ei 
ole käytössään minkäänlaista järjestelmää, toisilla on käytössä perinteisiä 
kirjaamisjärjestelmiä ja joillakin on kokonaisvaltainen asianhallintajärjestelmä käytössä. 
Asianhallintajärjestelmien toiminnallinen laajuus ja tuki prosessien automatisoinnille 
vaihtelee.   
 
Toiminnallisuudeltaan järjestelmät ovat erilaisia (Ilmatieteen laitoksessa ja 
Ratahallintokeskuksessa ei ole käytössä asian- tai dokumentinhallintajärjestelmää):  
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Toiminto / 
toimintokokonaisuus 

Ajoneuvo
hallintoke
skus 

Ilmailulait
os 

Merenkul
kulaitos 

Merentutk
imuslaitos 
(ei 
varsinaine
n ah-järj.) 

Tiehallint
o 

Viesintävi
rasto 

Sähköinen asiointi x  x  
(pilotit 

valmistuv
at 2005) 

 x, 
riippuu 

siitä 
miten 

tulkitaa
n.  

esim.lo
make.fi 

x 
(ei 

käytössä 
sp:ia 

lukuunott
amatta) 

Arkistonmuodostussuunni
telma 

x x 
(tullaan 
integr.) 

x 
(tullaaan 
integroim

aan) 

x x 
(integr. 
diaariin) 

x  
(integr. 
diaariin) 

Sähköinen allekirjoitus x      
Kirjaaminen/rekisteröinti x x x x x x 
Asiakirjojen sähköinen 
käsittely 

x x 
(pilotoitav

ana) 

x 
(suunnitte

illa) 

 x x 

Räätälöity käyttöliittymä     x  
Arkistointijärjestelmä x 

(ASTA 
sisältää 
tuotetiedo
t, jotka 
säilytettää
n 
määräajan 
ASTAssa) 

   x  

Asian käsittelyvaiheiden 
seuranta, elinkaaren 
seuranta 

x x x  x x 

Työpinojen hallinta x    x  
(ei 

autom.) 
 

Sähköisen päätöksen 
toimittaminen 

x      

Tiedon haku metatietojen 
avulla 

x x x x x x 

Tiedon haku sisällön 
avulla 

x x  x x x 

Tilastojen ja raporttien 
tuottaminen 

x  
(2004) 

x x x x  

Projekti- ja 
tutkimussuunnittelu 

   x   

Laatudokumenttien 
luonti, käsittelyvaiheen 
seuranta ja raportointi 

  x 
(osittain) 

x   

Sähköposti    x x  
Ryhmäkalenterit    x x*  
Työajan seuranta    x x 

Otettu 
käyttöö
n 1.1.05 
erillisen

ä 
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Sisäiset ohjeet ja sisäinen 
tiedotuslehti 

   x x**  

Liittymiä muihin 
järjestelmiin:  

- sähköposti,  
- operatiiviset 

järjestelmät 
- office-järjestelmä 
- intranet 

 
 
 

x 

 
 

x 
 
 

x 

   
 

x 
 
 

x 
x 

 
 

x 
 
 

x 
x 

Asiankäsittely/diaari 
integroitu 
dokumentinhallintaan 

x x x 
(suunnitte

illa) 
 x 

(kevyt) 
 

  
x* Tiehallinnossa Outlook-kalenteri toimii myös ryhmäkalenterina ja on kaikilla käytössä nykyisin. Dokumentit 
liitettävissä kalenteriin. 
x** Ohjeet saatavissa toimintajärjestelmän kautta, tietovarastona dokumentinhallintajärjestelmä 

 
Tuotemielessä asianhallintajärjestelmään voi kuulua diaari/asiankäsittely, 
dokumentinhallinta, työnkulun ohjaus, arkistonmuodostussuunnitelma, sähköinen asiointi, 
sähköinen allekirjoitus. Järjestelmä voi myös olla toteutettu työryhmätyöskentelyn tuki –
ohjelmistolla.  Toteutukset kattavat erilaisia kombinaatioita näistä asianhallinnan 
osajärjestelmistä. 
 
Käytössä on useita tuotteita, tuoteperheitä tai tuotekombinaatioita: 
 
Virasto Tuote Elinkaari 
Ajoneuvohallintokeskus Asianhallintajärjestelmä 

domino.doc ja domino 
workflow 
Operatiivinen asiakirja-arkisto 
DB2 

Otettu käyttöön helmikuussa 
2003. Käyttö laajenee koko 
ajan tuotteittain. 
Arkistohanke pysyvästi 
säilytettävien tietojen osalta 
käynnistyy 2006. 

Ilmailulaitos Kronodoc Ollut käytössä vuoden verran, 
joten on elinkaarensa 
alkuvaiheessa. 

Merenkulkulaitos Hummingbird DM & RM Otettu käyttöön vuoden 2004 
alussa; odotettavissa on 
suhteellisen pitkä elinkaari. 
Laajennetaan 
dokumentinhallinnalla. 

Merentutkimuslaitos Kirjastojärjestelmä ja 
diaari(Trip) 

Web-järjestelmä (CF5) 
LotusNotesiin pohjautuvat 
sähköposti, työajanseuranta, 
projekstisuunnittelu 
(Planmill/oma) ja 
ryhmäkalenteri (Netwell) 

Yksi Notes-sovelluksista 
vanhentunut  

Tiehallinto Triplan-diaari ja 
arkistointijärjestelmä, 
FileNet-

Otettu käyttöön 1999, 
uusimisen tarpeessa kahden 
seuraavan vuoden aikana. 
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dokumentinhallintajärjestelmä 
ja TietoEnatorin Judo-
komponentti 

Dokumentinhallinta otettu 
vasta käyttöön. 

Viestintävirasto Hummingbird PowerDocs ja 
Triplan valtionhallinnon diaari, 
johon sisältyy AMS 
(dokumentinhallintaa ei ole 
integroitu diaariin) 

Diaari ollut käytössä vuodesta 
1994 lähtien.  
Dokumentinhallinta ollut 
käytössä 3 vuotta. 
Todennäköistä, että päivitetään 
Hummingbird DM ja RM –
pohjaiseksi. 

 
  

Asiakirjatyypit 
Järjestelmissä käytetyt asiakirjatyypit on koottu virastoittain liitteeseen 6 Tietosisällön 
kuvauksia Asiakirjatyypit-välilehdelle. 
 
Ajoneuvohallintokeskuksella asiakirjatyyppejä on 21, Ilmailulaitoksella reilu 100, 
Viestintävirastolla vajaa 100, Tiehallinnolla noin 80. Lausunto, päätös, pöytäkirja, tilaus, 
lupa, esitys, ohje, hakemus sekä hallinnolliseen kirjeenvaihtoon liittyvät asiakirjatyypit ovat 
yhteisiä, mutta kaikkien asiakirjatyyppeihin kuuluu myös sektorikohtaisia tyyppejä. 

Asiakirjaformaatit 
Asiakirjaformaatit ovat enimmäkseen toimisto-ohjelmien formaatteja, doc, xls, pdf, rtf ja 
jpg. Merenkulkulaitoksen pilotissa käsitellään myös cad-kuvia, Tiehallinnon järjestelmässä 
otetaan jatkossa käyttöön tekniset piirustukset. 

Asiakirjojen lukumäärä 
- Ajoneuvohallintakeskukseen yhteydenottoja tulee viikoittain n. 8000, joista kirjeitse 2600 ja faxilla n. 

1100  
- Ilmailulaitos 5000 – 6000 
- Merentutkimuslaitos; vuonna 2003 180 asiaa, joihin liittyi vaihteleva määrä 

asiakirjoja; muiden määrää ei ole arvioitu 
- Viestintävirasto n. 34000 
- Tiehallinto; ennuste vuodelle 2005 300 000 asiakirjaa. Ulkopuolisten dokumentteja 

n. 30 000/v ja Tiehallinnon tuottamia Office-dokumentteja 180 000/v . 
 

Osittain asiakirjojen määrän arvioinnin todettiin olevan vaikeaa ellei mahdotonta.  
 

Asioiden ja asiakirjojen määrä vuodessa 
 
Asioiden määrät  

- Ajoneuvohallintokeskus syyskuuhun 2004 mennessä hallinnollisia asioita 2444 ja 
katsastuksen tuotteita 591 kpl 

- Ilmailulaitos v. 2003 hallintodiaarin asioita 1230, lentoturvallisuuden diaarin 2401 ja 
ICAO-diaarin 383 asiaa 

- Merenkulkulaitos v. 2003 3100 asiaa  
- Viestintäviraston hallintodiaarissa n. 1500 asiaa/v 
- Tiehallinto, tulosyksiköillä omat diaarit (11kpl). Asioiden määrä tulosyksiköstä ja 

kirjaamiskäytännöstä riippuen on n. 500 - 1500/tulosyksikkö/v 
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- Merentutkimuslaitos; vuonna 2003 180 asiaa, joihin liittyi vaihteleva määrä 
asiakirjoja; muiden määrää ei ole arvioitu.  

 

Asioiden käsittelyn kattavuus 
 
Järjestelmät kattavat pääasiassa hallinnollisten asioiden käsittelyn.  
 
Ajoneuvohallintokeskuksessa kaikki lupa- ja lausuntoasiat talletetaan 
asianhallintajärjestelmään paitsi ns. Venäjä-luvat ja ekoluvat. Tuotteita on kaikkiaan 72, 
niistä 9 on käytössä. Ilmailulaitoksessa on omat diaarinsa Lentoturvallisuushallinnolle ja 
ICAO-asioille. Viestintäviraston dokumenttien hallintajärjestelmään viedään kaikki 
virastossa syntyvät asiakirjat. 

Asian käsittelystä talletettavat tiedot 
 
Järjestelmissä talletettavia asian käsittelyn tietoja on kuvattu liitteessä 6, Asian tiedot ja 
Metatiedot –välilehdillä. 

Tuki sähköiselle asioinnille 
 
Sähköisen asioinnin käyttö on ollut vähäistä, mutta uusien järjestelmien käyttöönoton myötä 
sen käyttö lisääntynee.  
 
Ajoneuvohallintokeskuksen järjestelmässä on mahdollista käyttää sähköisiä lomakkeita 
lomake.fi-palvelun kautta. Lisäksi siinä on tuki asian luomiselle saapuneesta 
sähköpostiviestistä. siten, että sähköposti  tulostetaan ja digitoidaan.  
 
Tiehallinnossa voidaan ottaa vastaan dokumentteja sähköpostitse. lomake.fi:ssa on 
tienkäyttäjille sähköisiä lomakkeita, mutta ne eivät ole varsinaisia XML-verkkolomakkeita. 
Dokumentinhallintaan on mahdollista liittää viestinvälityspalveluja Sonja-järjestelmän 
avulla. Järjestelmää aiotaan kehittää verkkopalvelustrategian mukaisesti tukemaan sähköistä 
asiointia. 
 
Viestintäviraston järjestelmässä on tuki sähköiselle asioinnille, mutta sitä ei vielä käytetä. 
Toistaiseksi sähköinen asiointi kattaa vain sähköpostidokumentit. 

Suositustenmukaisuus 
 
Uusimpien, parin kolmen viime vuoden aikana valmistuneiden järjestelmien kehittämisessä 
on otettu huomioon JHS 143:n, 144:n ja 149:n suosituksia sekä SÄHKEen määrityksiä 
soveltuvin osin. Järjestelmien metatietojen vertailua Sähke-hankeen metatietoihin on tehty 
liitteessä 7. 

Tuki sähköiselle arkistoinnille 
 
Pääsääntöisesti järjestelmien ilmoitetaan tukevan sähköistä arkistointia.  
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Ajoneuvohallintokeskus aikoo käynnistää hankkeen sähköisestä pysyvästä säilyttämisestä 
vuonna 2006. Määräajan säilytettävät asiakirjat säilytetään ASTAn 
dokumentinhallintajärjestelmässä.  
 Tällä hetkellä asianhallintajärjestelmässä asiakirjat ovat Notes-kannassa. Operatiivisten 
järjestelmien asiakirjat ovat mikrofilmillä, mutta uudessa arkistossa ne digitoidaan ja 
talletetaan DB2-arkistoon. 
 
Sähköinen arkisto on sekä Ilmailulaitoksella, Merenkulkulaitoksella että Viestintävirastolla. 
Viestintävirasto ei ole vielä ottanut arkistointa käyttöön. Tiehallinnossa 
dokumentinhallintajärjestelmän version hallinta -ominaisuudella voidaan taata 
muuttumattomuus; sähköisen arkistoinnin määrittely puuttuu vielä. 
 

Rajapinnat ja tietojen siirto muihin järjestelmiin 
 

- Ajoneuvohallintokeskus: lomake.fi, tuoteliittymiä operatiivisiin järjestelmiin, 
allekirjoituspalveluun, käytön hallintaan ja muihin käyttöpalveluihin. Tietoja siirtyy 
järjestelmien välillä. 

- Ilmailulaitos: MS Officeen Word, Excel, PowerPoint ja Outlook, tietoja siirtyy 
näiden välillä; suunnitteilla julkaisu intra- ja Internetiin 

- Merenkulkulaitos: suunnitteilla 
- Viestintävirasto: ei vielä ole 
- Tiehallinto: MS Office, muut suunnitteilla. 

 
Ajoneuvohallintokeskuksessa asianhallinnan liittymä operatiivisiin järjestelmiin on kuvattu 
sanomakuvauksena. 
 
Liittymien kehittäminen muiden tietojärjestelmien kanssa saattaa tehdä erillisjärjestelmiä 
tarpeettomiksi. 

Järjestelmän avaus muiden käyttöön 
 
Useimmissa tapauksissa avaus olisi teknisesti mahdollista, mutta ensin on selvitettävä, onko 
avaaminen yleensä tarpeen ja jos on, niin keille. 
 

Automaattinen tiedonsiirto muihin järjestelmiin 
 
Siirtoa ei toistaiseksi ole kovin paljon. 
 

Mikä järjestelmässä on hyvää ja mikä ehkä vaatisi jatkokehitystä? 
 
Hyvää on se, että on olemassa asianhallintajärjestelmä, johon on liitetty sähköinen 
asiakirjojen hallinta. Se mahdollistaa asian käsittelyn sähköisesti prosessin alusta loppuun. 
Laajamittainen järjestelmän käyttö edellyttää sisällön viemistä järjestelmään. 
 
Web-pohjainen järjestelmä on ylläpidon kannalta helppo asia. 
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Järjestelmien käytettävyyteen liittyy kehittämistarpeita. Liittymätarpeita järjestelmien sisällä 
ja ulkoisiin järjestelmiin on; toteutus kestää, koska niiden teko vaatii paljon työtä. 
Sähköinen arkistointi vaatii jatkokehitystä. 
 
Asianhallintajärjestelmän osajärjestelmien integroimattomuus koetaan ongelmaksi. 
 
Järjestelmät ovat monipuolisia, mutta niiden omaisuudet pitäisi saada täysimääräisesti 
käyttöön. 
 
Järjestelmien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Viestintävirastossa aiotaan ottaa käyttöön  
Merenkulkulaitoksessa otetaan käyttöön Hummingbirdin asiakirjahallinnon (Records 
Management) osajärjestelmä. Järjestelmään kuuluu myös Knowledge Management –
osajärjestelmä, jonka käyttöönottoa on tutkittu, mutta päätöstä käyttöönotosta ei ole tehty. 
 
Muita järjestelmien kehittämistarpeita ovat 

- liitetiedostojen hallinta 
- liittymien ja rajapintojen toteutus 
- prosessien vaatimusten huomiointi. 

 
Kehittäminen on ryhmätyöskentelyä kuten Ajoneuvohallintokeskuksessa, jossa on 
asiointiprosessitiimi. Ylläpitotyöstä vastaa ylläpitoryhmä. 
 
Prosessien kehittämisessä huomataan, että jotkin järjestelmät jäävät tarpeettomiksi. 
 
Järjestelmien kehittämisen lähtökohta on monesti ollut liian tekninen. Kokonaisvastuu 
kehittämisestä on puuttunut. 
 

Metatiedot 

Metatiedot ja niiden pakollisuus 
 
Järjestelmissä käytetyt metatiedot on koottu virastoittain liitteeseen 2 Tietosisällön 
kuvauksia Metatiedot-välilehdelle. 
  
Metatietojen käsittelyn automaation aste vaihtelee metatietojen ja niiden arvojen 
automaattisesta asettamisesta AMS:n ohjaamana käyttäjän syöttämiin metatietoihin. 
Ajoneuvohallintokeskuksessa AMS ohjaa asian ja asiakirjan käsittelyä metatietojen avulla. 
 
Metatietojen laajuus ja sisältö vaihtelevat. Asiankäsittelyllä ja dokumentinhallinnalla voi 
olla omat metatietonsa.  
 
Metatiedot nähdään myös laajempana substanssikysymyksenä kuin pelkästään 
asianhallintajärjestelmän metatietoina, jolloin metatiedot kattavat laajasti virastojen 
tietojärjestelmät. 

Arkistonmuodostussuunnitelma/tiedonhallintasuunnitelma 
 
Arkistonmuodostussuunnitelma on useissa virastoissa uudistettu asianhallintajärjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä tai sitä ollaan parhaillaan uudistamassa. AMS nähdään keskeisenä 
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metatietomäärittelynä diaarikaavan ohessa. Osa AMS:ista on Kansallisarkiston hyväksymiä, 
osa on parhaillaan hyväksyttävinä. 
 
AMS:n ylläpito on ongelmallista, muutokset on tehtävä manuaalisesti. AMS:n rakenne ja 
hienojakoisuus on päätettävä yhtenäisesti. Arkistolaitos on otettava huomioon 
yhtenäistämisessä, koska se miettii myös AMS:n kehittämistä. Kehittämisestä saattaa 
tulevaisuudessa tulla hanke. 
 
AMS:ia käytetään myös henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon asioiden luokitteluun. 
 

AMS:n integrointi asianhallintajärjestelmään 
 
Vain Ajoneuvohallintokeskuksen AMS on integroitu asianhallintajärjestelmään siten, että se 
ohjaa sekä asioiden että asiakirjojen metatietojen muodostamista. Tiehallinnossa ja 
Viestintävirastossa AMS on integroitu diaariin, mutta ei dokumentinhallintaan. Muissa 
AMS:aa ei ole integroitu järjestelmään. 

Asiasanastot 
 
Mikäli asiasanoja ei ole määritelty osana AMS:ia, niitä joko ei käytetä tai niiden käytöstä ei 
ole kovin hyviä kokemuksia. Asiasanasto voi olla liian suppea ja sen ylläpito hankalaa. 
 
Asiasanastot pitäisi yhtenäistää. 
 
Ajoneuvohallintokeskuksessa asiasanat tulevat automaattisesti AMS:sta. 

Metatietojen yhtenäistäminen 
 
Hallinnonalan yhtenäinen asiasanaosto koetaan tarpeelliseksi. 
 
Hallinnonalan välillä virastot eivät juuri ole tehneet työtä metatietojen yhtenäistämiseksi. 
Sen sijaan ulkoisten tahojen kanssa yhtenäistämishankkeita on ollut, esim. lomake.fi:n ja 
sektoriorganisaatioiden kanssa. 
 
Metatietojen yhtenäistämistä pitäisi tehdä hallinnonalalla ja LVM:n toivotaan koordinoivan 
sitä. Yhtenäisistä metatiedoista olisi hyötyä, kun tietoa aletaan välittää järjestelmien kesken. 

Asiakirjahallinnon tarpeet 
 
Asiakirjahallinnossa on monenlaisia ongelmia 

- paperiarkiston käsittely ei ole ajan puutteen vuoksi mahdollista 
- asiakirjojen käsittelyohjeet puuttuvat; julkisuusasteen määrittely 
- AMS vanhentunut, sitä ei voi käyttää arvonmääritykseen, säilytykseen ja 

pitkäaikaissäilytykseen 
- kaikkien kirjattavien asiakirjojen saaminen järjestelmään; kaikki asiakirjat eivät tule 

kirjaamoon, vaan menevät suoraan arkistoon 
- resurssipula arkistoinnissa 
- kattavan asianhallintajärjestelmän puute, jotta tietovarannot saadaan säilytettyä ja 

hyödynnettyä 
- arkistointi hajaantunut useaan eri paikkaan 
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- toimintatavat eivät ole yhtenäisiä 
- päätearkisto ei ole arkistolaitoksen ohjeiden mukainen 
- asianhallintajärjestelmä muodostuu toisiinsa integroimattomista osajärjestelmistä: 

diaari, dokumentinhallinta, AMS. 
 
Vastaukset asianhallintajärjestelmän mahdollisuuksista vastata asiakirjahallinnon ongelmiin 
jakautuivat kahtia. Toiset ovat sitä mieltä, että ongelmat eivät ratkea, ainakaan eivät 
kokonaan, asianhallintajärjestelmän avulla. Toisaalta, mikäli käytössä on integroitu 
asianhallintajärjestelmä, joka automaattisesti järjestää asiakirjallisen aineiston AMS:n 
mukaisesti, asianhallintajärjestelmällä voidaan kehittää asiakirjahallintoa.  
 
Asianhallintajärjestelmä tehostaa toimintaa, kun asiakirjojen käsittely siirtyy sähköiseen 
muotoon. Tiedon haku ja jakelu tehostuu. 
 
Kirjaaminen on pääasiallisesti keskitettyä. Hajautetusta kirjaamisesta pyritään keskitettyyn.  
Sähköinen asiahallintajärjestelmä mahdollistaa myös hajautetusti keskitetyn kirjaamisen, 
jolloin kirjaaminen on hajautettua, mutta hallinnointi keskitettyä. Kirjaamiseen on olemassa 
ohjeistusta. 
 
Asianhallintajärjestelmien käyttöönotto ei ole vähentänyt henkilöstön määrää toistaiseksi. 
Asianhallintajärjestelmiä on käytetty vasta niin vähän aikaa, että on hankalaa arvioida 
käyttöönoton vaikutuksia henkilöiden määrään. Sähköisen käsittelyn lisääntyessä työpanosta 
voidaan kohdentaa enemmän asiantuntijatehtäviin. 
 
Asiakirjahallinnon yhtenäistäminen koetaan tarpeelliseksi. Yhtenäistämisessä pitäisi ottaa 
käyttöön asianhallintajärjestelmien ratkaisumalleista ja käytöstä saadut kokemukset, jotta 
vältyttäisiin päällekkäiseltä (prosessien) määrittelyltä ja työltä. 

Järjestelmän käyttö ja tulevat kehitystarpeet 
 
Arkkitehtuurien kehittäminen on tarpeellista. Käsitteet on määriteltävä tietoarkkitehtuurin ja 
tietomallin avulla. Teknisen arkkitehtuurin avulla on kuvattava suositeltavat tekniset 
ratkaisut. 
 
Keskeinen käsite on ASIA, mitä sillä tarkoitetaan? Asiat ovat eritasoisia, esim. 
hankehallinta. Hankkeeseen voi kuulua useita asioita. 
 
Arkkitehtuureilla tulisi olla yhteinen ylläpito. 
 
Asianhallintajärjestelmien käyttöönotto on alkuvaiheessa, ne ovat olleet lyhyen aikaa 
käytössä ja laajempaa käyttöä ollaan vasta suunnittelemassa. Käyttöä ollaan laajentamassa 
uusien asiaryhmien tai organisaatioyksikköjen osalta. Selailukäyttö on yleensä mahdollista 
kaikille. 
 
Toimintaprosesseja on pystytty muuttamaan ja kehittämään asianhallintajärjestelmän 
käyttöönoton myötä. Varsinkin sähköinen asiakirjojen käsittely on muuttanut prosesseja. 
Toimintatavat ovat yhtenäistyneet asianhallintajärjestelmän avulla.  
 
Asianhallintajärjestelmän osajärjestelmien integrointi keskenään ja sähköinen asiakirjojen 
käsittely ovat keskeisiä prosessien kehittämisen mahdollistajia. 
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Hallintolaki tekee prosesseita monimutkaisia.  
 
Provenienssiperiaate ei mahdollista yhteistä sähköistä arkistoa. Vaikka olisi yhteinen 
arkisto, kullekin virastolle olisi mahdollista vain omien asiakirjojen säilyttäminen. 
 
Hallinnonalan toiveita ministeriölle 

- vanhanmallista ministeriön ohjausta ei kaivata 
- yhteisten asioiden käsittely yhdessä paikassa 
- sähköinen asiakirjojen kulku ja seuranta; hallinnonalan organisaatioiden sähköisen 

tiedonsiirron kehittäminen 
- yhteistä suunnittelua, tavoitteena yhteinen asianhallinnan ympäristö 
- järjestelmäkehitys hallinnonalakohtaiseksi 
- yhteisten resurssien käyttö asiakirjahallinnossa ja erityisesti arkistoinnissa  
- hallinnonalan keskitetyn arkistoinnin ja erityisesti sähköisen arkistoinnin 

kehittäminen 
- dokumenttien suora julkaisu extranetissa 
- ministeriö voisi koordinoida yhteistyötä hallinnonalalle asianhallintaan liittyen. 

 
Yhtenäiset sisällönhallinnan ratkaisut asiakirjojen ja asioiden hallinnossa olisivat 
hallinnonalalle hyödyllisiä. 
 
Sähköpostien ja muiden ’harmaan’ alueen asiakirjojen hallinta on vaikeaa. Niiden käsittelyä 
on osittain ohjeistettu, mutta hallinnassa ollaan alkuvaiheessa. Teknisesti niiden hallinta 
järjestelmissä olisi mahdollista, mutta edelleen asiakirjoja ohjautuu ohi kirjaamon ja 
arkistoinnin.   
 
Dokumenttien tuottaminen on osaksi ulkoistettu. 
 
Asianhallinnan visioita ovat 

- asianhallintajärjestelmä keskustelee tiiviimmin operatiivisten järjestelmien kanssa; 
lisäksi valtionhallinnon rekisterit saadaan keskustelemaan keskenään 

- lähes täysin sähköinen asianhallintajärjestelmä, jossa asiat siirtyvät sähköisinä 
kirjaajilta käsittelijöille ja hyväksyjille, työn edistymistä on mahdollista seurata ja 
asiakirjoja arkistoida sähköisesti. Pysyvästi ja pitkäaikaisesti säilytettävien osalta 
pystytään järjestelmään kirjaamaan missä niitä säilytetään ja kuinka kauan. 

- asiakirjojen ja niiden käsittely mahdollisimman laajasti sähköisessä muodossa. 
Laajuus alkuvaiheessa 50-60%. 

- asiakirjahallinnon ja hakujärjestelmän tarpeet on tiedostettu, mutta toteuttamistapaa 
ei ole määritelty 

- dokumenttien hallintajärjestelmän ja diaarijärjestelmän yhdistäminen 
asianhallintajärjestelmäksi 

- Virastojen välit tehtävä ”näkymättömiksi” kansalaiselle – oman asian seurannan 
oltava mahdollista yhdestä paikasta, vaikka asiaa käsitellään eri viranomaisissa 

- Järjestelmien ja rajapintojen oltava mahdollisimman näkymättömiä käyttäjille 
- Näkymättömyys koskee myös myös asiakkaita ja sidosryhmiä 
- AKE:n visio: läpinäkyvämpi toiminta – asiakas pystyy seuraamaan asiaa portaalin 

kautta 
- Yhteinen väyläportaali ja tietoportaali 
- Asian- ja dokumentinhallinta luo edellytykset, että verkkopalvelut saadaan 

toimimaan. Asian- ja dokumentinhallinta toteuttaa verkkopalvelustrategiaa, koska 
asianhallinta on keskeinen sähköisten palvelujen mahdollistaja 
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- Metatietojen käsittelyssä siirrytään ontologian hyödyntämiseen 
- Sähköinen arkisto toteutuu, toiminta muuttuu sähköiseksi 
- Dokumenttien tuottaminen ulkoistettu – extranet käytössä 
- Käytetään ja jaetaan yhteisiä resursseja hallinnonalalla  
- Virkakierto toimii. 

 
Tarpeellisia yhteiskäyttöisiä palveluita hallinnonalalla tai valtionhallinnossa ovat 

- tietoturva 
- lomake.fi 
- sähköinen allekirjoitus, aikaleimapalvelu, ym. tukipalvelut 
- yhteinen ilmoitustaulu, jolla ilmoittaa tapahtumista, hankkeista yms 
- tulevaisuudessa valtionhallinnon yhtenäinen asianhallintajärjestelmä (vanhat eri 

järjestelmissä olevat tiedot tulisi siirtää ao. järjestelmään) 
- laaja kysymys, mutta Senaattori, EUTORI ja JOTATE edustavat tällaisia hankkeita. 

Nämä mainitut olisi tarpeellista avata koko hallinnonalan käyttöön. 
- Extranet. 

 
Mitä pitäisi tehdä yhdessä ja mitä erikseen? Kehittämisehdotuksia: 

− Tutustutaan muiden ratkaisuihin, ensimmäisenä Merenkulkulaitoksen RM-ratkaisu 
− Perustetaan metatietoprojekti, joka 

o määrittelee yhteisten metatietojen vähimmäistason 
o kuvaa soveltamisratkaisun 
o määrittelee asiasanaston, esim. väylä, hallinto 

− Kehitetään tiedottamiskanava työryhmien ym. tuloksien jakoon 
o Hallinnonalan KM-extranet 

− Perustetaan sähköpostilista yhteistyölle, asiantuntijarekisteri ja extranet 
− Kokoonnnutaan vapaamuotoisesti jonkin teeman ympärille kaksi kertaa vuodessa 
− Tehdään kustannus/hyötylaskelmamallit piilokustannusten esille saamiseksi 
− Valmistellaan hallinnonalakohtainen ohjeistus yhteistyössä 

o ohjeistetaan EU-asiakirjojen arkistointi  
− Määritellään yhteinen tieto- ja tekninen arkkitehtuuri sekä yhteiset termit 
− ollaan yhteistyössä Arkistolaitoksen kanssa, hallinnonalan yhteistyö ei riitä 

asiakirjahallinnossa 
− Lähestytään hallinnonalan yhteistyön kehittämistä prosessin/toiminnallisesta 

näkökulmasta  
− Tehdään yhteistyötä tutkimuslaitosten kesken poikkihallinnollisesti, esim. T&K-

prosessissa 
− Käytetään yhteisiä resursseja: lomake.fi, asiantuntijavaihto, virkakierto, yhteiset 

projektit. 



26.1.2005Asiakirjatyypit

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailu-laitos Merenkulkulaitos Merentutkimuslaitos Tiehallinto

Viestintävirasto (95 kpl, 
vain osa mainittu)

Akordi x  
Aloite x x
Anomus x x x
Ansioluettelo x x
Arkistonmuodostussuunnitelma x x
Arvio x
Asettaminen x
Asetus x
Asialista x
Budjetti x x
Ehdotus x
Esisuunnitelma x
Esite x x
Esitelmä x
Esitys x x x x
Esityslista x x
Faksi x
Haaste x
Hakemus x x x x x x
Hanke x x
Huomautus x
Hyväksyttäväksi x
Ilmoitus x x x
Investointi x x
Irtisanominen x
Jäljennös x
Kaava x
Kaavio x
Kanne x
Kantelu x
Katsaus x x
Kauppakirja x
Kehotus x
Kertomus x x x
Kirje x
Kokouskutsu x x
Kokousmuistio x x
Konkurssivalvonta x
Korjaus x
Korvaus x
Korvaushakemus x
Korvausvaatimus x
Kuitti x
Kutsu x x x
Kuuleminen x
Kuulutus x
Kuva x



26.1.2005Asiakirjatyypit

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailu-laitos Merenkulkulaitos Merentutkimuslaitos Tiehallinto

Viestintävirasto (95 kpl, 
vain osa mainittu)

asianosaisten x
Kuulutus x
Kysely x
Käsittelymuistio x
Laatuasiakirja x
Lainhuuto x
Laki x
Laskelma x
Lasku x x x
Lausunto x x x x x x
Lausuntopyyntö x x x
Lehdistötiedote x x
Lisäys x
Lohkominen x
Lomake x
Loppuraportti x x
Luettelo x
Lunastus x
Luonnos x
Luovutus x
Lupa x x
Lupapäätös x
Lähete x
Maksatus x
Mietintö x x
Muistio x x x x
Muistutus x
Muu x
Muutos x
Määritelmä x
Määräys x x x x
Määräyskirja x x
Neuvottelu x
Nimeäminen x x
Nimikirja x x
Nimikirjanote x x
Nimittäminen x x
Normisarja x
Ohje x x x x x x
Ohjelma x x
Oikaisuvaatimus x
Oikaisuvaatimusosoitus x
Osaraportti x x
Ote x x
Palautus x
Palkkio x x
Pankkitakaus x
Perintä x



26.1.2005Asiakirjatyypit

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailu-laitos Merenkulkulaitos Merentutkimuslaitos Tiehallinto

Viestintävirasto (95 kpl, 
vain osa mainittu)

Peruutus x
Piirustus x
Pohjapiirustus x x
Projektisuunnitelma x x
Prosessikuvaus x x
Purku x
Pyyntö x x
Päätös x x x x x
Päätösehdotus x
Päätösluettelo x
Pöytäkirja x x x x x x
Rahoitus x
Raportti x x x
Reklamaatio x
Saate x
Selvitys x x x x
Selvityspyyntö x
Seurantaraportti x
Siirto x
Sitoumus x x
Sopimus x x x x
Sopimusesitys x
Sopimusluonnos x
Sopimusvahvistus x
Standardi x
Suositus x
Suunnitelma x x x
Säädös x x
Sääntö x
Säännöt x x
Takaus x
Talousarvio x
Tarjous x x x x x
Tarjouspyyntö x x x
Tarkistus x
Taulukko x
Tiedoksi x
Tiedote x x x
Tiedustelu x x x x
Tietojärjestelmäseloste x x
Tilasto x x
Tilaus x x x
Tilausvahvistus x x x
Tilitys x
Todistus x x x x
Toimeksianto x
Toimenhaku x x



26.1.2005Asiakirjatyypit

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailu-laitos Merenkulkulaitos Merentutkimuslaitos Tiehallinto

Viestintävirasto (95 kpl, 
vain osa mainittu)

Toimintakertomus x x
Tosite x x
Tutkimus x x
Tutkimusraportti x x
Tutkimussuunnitelma x
Tyyppipiirustus x
Työjärjestys x x x
Työmääräarvio x
Työohje x x
Työryhmän perustaminen x x
Työryhmäraportti x x
Työsopimus x x
Täydentäminen x
Ulosotto x
Vaatimus x
Vahinkoilmoitus x
Vahvistus x
Vakuutus x
Valitus x x
Valitusosoitus x
Valtakirja x
Valtuutus x
Vastaus x
Vastine x
Vastuutus x
Vetoomus x
Viranhaku x x
Väliraportti x
Yhteenveto x
Yhteistoimintasopimus x x
Ympäristö x



LVM hallinnonala
Metatiedot

26.1.2005

Asian käsittelystä talletettavat tiedot

Ajoneuvohallintokeskus Ilmailulaitos Merenkulkulkulaitos Tiehallinto Viestintävirasto

asianumero x (AsianTunnistenumero) x x (tunnus)
lähettäjän/vastaanottajan asianumero x (LahettajanDiaarinumero) x x 
lähettäjä x (Osapuolitieto x 
vuosi diaarinumerossa x x, sisältyy asian tunnukseen
asian nimi x x
diaarinumero (järjestelmä generoi) x x x Dnro=asiantunnus
asiaryhmä x x (AMS-ryhmittely)
asian/toimenpiteentyyppi (saapunut, lähtenyt vai sisäinen)x x x
elinkaari (määrää käsittelyprosessin) x x
Käsittelyhistoria x
yksikkö x x
kuka kirjannut/muuttanut asian x (käsittelyhistoriassa) x x (käsittelijä) x (käsittelijä) x (asian käsittelijä)
asian kuvaus x (Asiasisältö) x x (asia) x
tila (määräytyy elinkaaresta) x (Päätila, Alitila) x x (avoinna/päätetty) x avoin,ratkaistu
julkisuusaste x x x (julkisuus) x x (julkisuus)
asiaan liittyvät toimenpiteet x (Välitoimenpide) x x (tehdyt toimenpiteet) x x (asian avaus-, väli- ja lopputoimenpiteet)
toimenpiteen sisältö x 
Viesti x
asiaan liittyvät tiedostot ja www-linkit x x (Dokumenttien hallintajärjestelmä)
paikka, johon asia liittyy (sisäiseen käyttöön) x x 
hyväksyjä ja hyväksyjän osasto x (hyväksyjä) x x,otettu käyttöön Dokussa
esittelijä x x,otettu käyttöön Dokussa
kohderyhmä, jolle asia on tarkoitettu (sisäiseen käyttöön) x
kohteen tunnus (sisäiseen käyttöön) x
projektinumero (sisäiseen käyttöön) x x
salassapitoperuste (minkä lain/pykälän perusteella)löytyy AMS:sta x
salassapitoaste (miltä osin julkinen?) x
lähettäjä/vastaanottaja x x x x
saapimus-/lähetyspäivä x (Saapumisajankohta) x x (myös muistio) x (myös muu päivä) x (asiakirjan saapuminen ja lähteminen)
Saapumistapa x
avauspäivä x (Vireilletulopäivä) x x
laatimispäivä x x x
AsiaSuunta x
lähettäjän viitenumero x (lähettäjän diaarinumero)x x
asiakirjatyyppi (kts. edellinen sivu) x x x
määräpäivä x x x x
asiasanat x



LVM hallinnonala
Metatiedot

26.1.2005

Asian käsittelystä talletettavat tiedot

Ajoneuvohallintokeskus Ilmailulaitos Merenkulkulkulaitos Tiehallinto Viestintävirasto
lopputoimenpideteksti x x
ratkaisupäivä x x x (käsittelyn päättämispäivä)x
ratkaisutyyppi x
päätöksen voimassaoloaika x x
tieto mahdollisesta päätöksestä x (Päätöstieto) x
vastaanottaja (jos eri kuin läh./vastaanottaja kentässä määritelty)x (tuotekohtainen) x
Toimitustieto x
Viesti x
huomautuksia -kenttä x (viestit) x x AMS
arkistointipaikka x x (arkisto)
arkistointitunnus x x (arkistotunnus)
arkistointimedia x
arkistointitieto x (aktiivi/passiivi) x
kenttä mahdollisia arkistointiin liittyviä lisätietoja vartenx (viestit) x x, AMS
jakelu x x (rajoitetusti) x (kenelle jaettu)
vastaajat x x
suostumus päätöksen sähk. tiedoksiantoonx (www-hakemuksella) x
merkinnät asiankirjan eheyden ja alkup. toteamisestax (tunnistamisen yhteydessä) x
hakusanat x x x
Salasana x
Prioriteetti x
KäyttäjänTunnistus x
Sahkoinen allekirjoitus x
Asiakirjan salaus x
Asiakirjaluokka x
Salaisuus x
Tuotenimi x
Tuoteryhmä x
Maksullinen x
AsiakirjanPoistopvm x x
Digitointiajankohta x
KokonaanDigitoitu x

Toimenpiteestä talletettavat tiedot

Diaarinumero * x (toimenpide liittyy asiaan) x x
Käsittelijä * x x x
Tyyppi * x (asiakirjatyyppi) x x



LVM hallinnonala
Metatiedot

26.1.2005

Asian käsittelystä talletettavat tiedot

Ajoneuvohallintokeskus Ilmailulaitos Merenkulkulkulaitos Tiehallinto Viestintävirasto
Arkistotunnus x x
S/L/T pvm x x
Määräpvm x x
Laatimispvm x x x
Yksikkö x x
Toimenpidepvm x x x
Lähettäjä/vastaanottaja x x
Lähettäjän/vastaanottajan asianro x x
Saapunut / lähtenyt / muu x x x
Toimenpide x x
Arkistotuloste x x
Julkisuus x x x
Merkinnät asiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden toteamisesta x
Merkinnät päätöksen sähköisestä allekirjoituksesta x
Merkinnät päätöksen sähköisestä tiedoksiannosta ja noutamisesta päätöstietokannastax x
Merkinnät, mikäli päätöstä ei ole noudettu määräajan kuluessa päätöstietokannasta ja mikäli päätös on tämän jälkeen lähetetty kirjallisenax x

Vastaajat

Vastaajan nimi x x
Lähetyspvm x x
Saapumispäivä x x
Vastaajan diaarinumero x x
Kommentti x



26.1.2005Metatiedot
Metatiedot

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkulaito
s

Merentutkimus
laitos

Ratahallintoke
skus Tiehallinto

Viestintävirast
o

(Kaikkia kaavion luokkia 
ja attribuutteja ei ole 
kuvattu tässä)

(substanssista 
riippuvaisia)

Arkistonmuodostus/ti
edonhallintasuunnitel
ma

Uusittu, kehittyy 
tuoteiden myötä

on,hyväksytetään 
2004 Vanhentunut on

uudistettavana 
2004 - 2005

tekeillä 
parhaillaan

uusittu AMS:n 
KA:n 
käsittelyssä

KA:n 
hyväksymä

Diaarikaava on on (File Plan) vanhentunut

Asiasanasto
Määritellään 
AMS:ssa on (suppea)

kirjastojen 
kanssa yhteinen 
merenkulkualan 
sanasto

YSA, vapaat 
asiasanat

on, mutta 
huonoja 
kokemuksia

Dokumentinhalli
ntajärjestelmäss
ä

Tieteelliset rekisterit on
Laatujärjestelmä on
Web-sivustot on

diaarinumero x (asian tunniste) p
asianumero ei-p
viite ei-p
elinkaari p
kuka kirjannut/muuttanut asian x p ei-p (muutettu)
tila x p p
asian nimi p
asian/toimenpiteen tyyppi p
julkisuusaste x (Julkisuus) p
hyväksyjä ja hyväksyjän osasto x (hyväksyjä) p
lähettäjä/vastaanottaja x (Lähettäjä) p
Vastaanottaja x (Lähettäjä)
saapumis-/lähetyspäivä x p

asiasana x ei-p
toiminto p
alatoiminto p
vastuuhenkilö p
sovellus p
työryhmä ei-p
luotu x ei-p
käyttöoikeudet p

asiakirjan numero x (Tunniste) p
dokumentin otsikko x (Nimeke) p
asiakirjan tyyppi x AsiakirjanLaji p p
laatijaorganisaatio p
laatija x (Tekijä) p
päiväys x (Laatimispvm) p
kieli x p
julkisuus x (Julkinenpvm) p p



26.1.2005Metatiedot
Metatiedot

Ajoneuvohallinto
keskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkulaito
s

Merentutkimus
laitos

Ratahallintoke
skus Tiehallinto

Viestintävirast
o

tiedostotyyppi x (Formaatti) p
säilytysaika x (AMS) ei-p
poistopäivä x p
kuvaus x ei-p (asiasanat) x
kunta ei-p
projekti tai hanke ei-p
tienumero ei-p
tieosat ei-p
PysyvastiSailytettava x
Versio x
Maksullinen Vastaanottajalle x
Turvaluokka x
Saapuva x
Lahteva x
Varmennettu x
Arkistointimuoto x
Valitusoikeus x
Julkistamismuoto x
Sijaintipaikka x



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

(Kaikkia kaavion luokkia 
ja attribuutteja ei ole 
kuvattu tässä)

(substanssista 
riippuvaisia)

Arkistonmuodostus/ 
tiedonhallintasuunnitelma

Uusittu, kehittyy 
tuoteiden myötä

on,hyväksytet
ään 2004 Vanhentunut on

uudistettavan
a 2004

tekeillä 
parhaillaan

uusittu AMS:n 
KA:n 
käsittelyssä KA:n hyväksymä

Diaarikaava on on (File Plan) vanhentunut

Asiasanasto
Määritellään 
AMS:ssa on (suppea)

kirjastojen 
kanssa 
yhteinen 
merenkulkual
an sanasto

YSA, vapaat 
asiasanat

on, mutta 
huonoja 
kokemuksia

Dokumentinhallint
ajärjestelmässä

Tieteelliset rekisterit on
Laatujärjestelmä on
Web-sivustot on

SÄHKEEN METATIETOKENTÄT (versio 0.7 6.6.2003) (HUOM)

1. Nimeke

Varsinainen nimeke x p p
Asian nimi/ Dokumentin 
otsikko

Vaihtoehtoinen nimeke

2. Tekijä
Rooli
- Esittelijä x x Esittelijä
- Julkaisija

- Kirjaaja p x (käsittelijä) x (käsittelijä)
ei-p(muutettu) 
x(asian käsittelijä)

Kuka kirjannut/ 
muuttanut asian

- Laatija x (Tekijä) x
p(laatija) 
p(laatijaorg)

Laatija/ 
Laatijaorganisaatio

- Lähettäjä
x(Läh/vastott) 
x(osapuolitieto) p x(läh/vast) x

Lähettäjä/vastaanottaja 
/ Lähettäjä

- Muu tekijä
- Ratkaisija
- Toimeksiantaja
- Valmistelija x (vrt esittelijä)
- Vastaanottaja x x Vastaanottaja
- Vastuutaho p Vastuuhenkilö
- Vastuuyksikkö
Henkilö
Yhteisö x x Yksikkö
Hyväksyjä ja hyväksyjän 
osasto p
Työryhmä ei-p
Vastaajat/Vastaajan nimi x

3. 
(Arkistonmuodostajan) 
Nimet
Varsinainen nimi
- Päänimi
- Alanimi
Muu nimi
- Päänimi
- Alanimi
- Voimassaoloaika



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

4. Aihe x x x(Hakusanat) ei-p Asiasana / Hakusanat

5. Kuvaus

- Varsinainen kuvaus
x (Kuvaus) 
x(Asiasisältö) x x(asia)

ei-p 
(asiasanat) 
x(toimenpitee
n sisältö) x

Kuvaus / Asian kuvaus/ 
Toimenpiteen sisältö

- Lisätietoja
- Tiivistelmä
- Sisällysluettelo

6. Tyyppi
x (Ak laji) 
x(Asiakirjaluokka)

p(Asian t) 
x(AKtyyppi)

x(toimenpitee
stä) p (Ak t) p (Ak t)

Asian/toimenpiteen/ 
asiakirjan tyyppi / 
Asiakirjaluokka

7. Kieli x x p Kieli

8. Kattavuus
Hallinnon ala
Alueellinen
Ajallinen

9. Tila
x (saap/läht/ varm) 
x(päätila/alitila)

p(tila )  
p(elinkaari)

x(avoinna/ 
päätety) 
x(Saapunut/l
ähtenyt/muu) p

Tila/ Saapuva/ 
Lähtevä/Varmennettu / 
Elinkaari

10. Identifiointitunnus

Tunnus

x (Tunniste) 
x(AsianTunnistenu
mero) 
x(diaarinumero) p(diaari)

x(Asianumer
o) 
x(diaarinume
ro) 
x(toimenpide) 
x(asiaryhmä)

x(tunnus) 
x(Asiaryhmä - 
AMS-
ryhmittely) ei-p(Asia), p(Ak)

Asianumero/ Asiakirjan 
numero/Diaarinumero/ 
Toimenpide/ Asiaryhmä

Muu tunnus
x(Lähettäjän 
diaarinumero)

x(projektinume
ro) 
x(arkistointitun
nus)

x(LähVastott 
asianro) 
x(Arkistotunn
us) 
x(Vastajan 
diaarinro) x

Lähettäjän /vastaan-
ottajan asianumero/ 
projektinumero 
/Arkistointitunnus

- Tunnus
- Tyyppi

11. Aikamääre

Avattu/Laadittu
x(Laatimispvm) 
x(Vireilletulopäivä)

x(Laatimispäiv
ä)

x(Avauspäivä
) 
x(Laatimispäi
vä)

p(päiväys) 
x(Laatimispäi
vä) ei-p

Luotu/Päiväys/ 
Avauspäivä / 
Laatimispäivä

Julkistettu
Hyväksytty
Saatavilla

Vastaanotettu
x(Saapumisajanko
hta) x

x(myös 
muisto) 
x(Saapumisp
äivä)

x(myös muu 
päivä)

x(ak:n 
saapuminen ja 
lähteminen)

Saapumis-/lähetys-
päivä



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

Koottu
Muokattu x

Lähetetty x (www) p

x (Vuosi?) 
x(lähetyspvm
)

Saapumis-/ lähetys-
päivä / Vuosi

Voimassaoloaika x (tuotekohtainen) x
Päätöksen 
voimassaoloaika

Päättymispvm x (tuotekohtainen) x

x(Käsittelyn 
päättä-
mispäivä) Ratkaisupäivä

Määräpäivä(asia/toimenpide) x x
S/L/T pvm ? x

12. Versio x Versio

13. Lähde

14. Suhde
x(Asiaan liittyvät 
toimenpiteet)

x(Asiaan 
liittyvät 
tietostot) 
x(Asiaan 
liittyvät 
toimenpiteet)

x(Asiaan 
liittyvät 
toimenpiteet)

x(Asiaan 
liittyvät 
tietostot) 
x(Asiaan 
liittyvät 
toimenpiteet)

 x(Asiaan liittyvät 
toimenpiteet)

Asiaan liittyvät tietostot 
ja www-linkit / paikka, 
johon asia liittyy/ Asiaan 
liittyvät toimenpiteet

Korvaa  
Korvattu
Pakollinen
Liittyy pakollisena
Sisältää
Kuuluu
Viittaa
On viitattu ei-p Viite
Formaatti (has Format)
Formaatti (isFormat of)
Uudempi versio
Vanhempi versio
Julkinen ("mustattu") versio
Salassa pidettävää tietoa 
sis.versio

15. Oikeudet

16. Käyttörajoitus

Julkisuusluokka
x(Julkisuus) 
x(julkinenpvm) p x(julkisuus) p(julkisuus) p(julkisuus)

Julkisuusaste / 
Julkisuus?

Salassapitoperuste x (AMS) x Salassapitoperuste
Turvaluokka x Turvaluokka
Salassapitoaika
Salassapidon 
päättymisajankohta
Henkilötietoja
Henkilö
- Nimi
- Hetu
- Satu
Omistaja
Käsittelyoikeus p Käyttöoikeudet
- Henkilö, jolla 
käsittelyoikeudet

- Rooli, jolla käsittelyoikeudet



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

- Käsittelyoikeuksien kuvaus
Salassapitoaste x
Salasana x
Asiakirjan salaus x
Salaisuus x

17. Säilytysaika
Säilytysajan pituus x (AMS) ei-p Säilytysaika
Säilytysajan 
päättymisajankohta x Poistopäivä 
Säilytysajan peruste x Pysyvästi Sailytettävä
Hävitysajankohta x p  AsiakirjanPoistopvm
Hävitystapa
Auktorisointi
Hävityksen peruste

18. Säilytyshistoria
Ajankohta
Tekijä
Auktorisointi
Muutoksen tyyppi
Muutoksen syy
Kuvaus
Formaatti x Arkistointimedia
- Koko
- Tietoväline
- Tiedostomuoto x (Formaatti) p Tiedostotyyppi
- Salaustapa
- Pakkaustapa
- Laitteistoympäristö
- Ohjelmistoympäristö
Arkistointitieto x
Arkistoinnin lisätietoja x
Digitointiajankohta x
Kokonaan digitoitu x

19. Tapahtuma- ja muutosloki x Käsittelyhistoria
Ajankohta x Toimenpidepvm?
Tekijä x Käsittelijä
Tapahtuma

20. Saatavuus
Yhteisö
Henkilö
Yhteystiedot
Osoite
Sähköpostiosoite
Hintatiedot ja valuutta
Maksullinen vastaanottajalle x

21. Sijaintipaikka

Sijaintipaikkatieto x
x(arkistointipai
kka) x(arkisto)

Sijaintipaikka / 
Arkistointipaikka

Tyyppi x Arkistointimuoto?

22. Kohdeyleisö x
Kohderyhmä, jolle asia 
on tarkoitettu

Kohteen tunnus x

23. Suojeluluokka



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

24. 
Suostumus sähköiseen 
tiedoksiantoon

x (www-
hakemuksella, jää 
asialle) x

Suostumus päätöksen 
sähk. Tiedoksiantoon

25. 
Asiakirjan eheys ja 
alkuperäisyys todettu

x (tunnistamisen 
yhteydessä 
hakemuksista, 
käsittelyhistoriasta 
löytyy tunnistaja, 
aika, kuvaus 
lisätään AKEn 
dokumentaatioon 
mikäli se ei siellä jo 
ole) x

Merkinnät asiakirjan 
eheyden ja alkup. 
Toteamisesta

Tarkastaja 
Aikamääre
Kuvaus

26. 
Asiakirjan sähköinen 
allekirjoitus x Sähköinen allekirjoitus

Merkinnät päätöksen 
sähköisestä allekirjoituksesta x

27. 
Merkintä sähköisestä 
tiedoksiannosta

x (päätöksen 
lähettäminen 
lomakepalveluun, 
päätöksen 
vastaanottaminen, 
noutaminen ja 
noutamatta 
jättäminen; 
lähettäminen 
asiakkaalle postitse 
on kuvattu AKEn 
dokumentaatiossa x

Merkinnät päätöksen 
sähköisestä 
tiedoksiannosta ja 
noutamisesta 
päätöstietokannasta

Tiedoksiantoperiodi
Tiedoksiannon hakeminen

Muu tiedoksiannon lähetyspvm
Muu tiedoksiannon 
saapumispvm
Merkinnät mikäli päätöstä ei 
ole noudettu määräajan 
kuluessa päätöstietokannsta x x

Asiakkaan erityiskenttiä

toiminto p
Toimenpiteen 
tunnus/Kuvaus???

alatoiminto p
Toimenpiteen 
tunnus/Kuvaus???

sovellus p
kunta ei-p
projekti tai hanke ei-p Suhde???
tienumero ei-p
tieosat ei-p



Metatiedot
25.1.2005 v 0.5

Ajoneuvohallintok
eskus Ilmailulaitos

Ilmatieteen 
laitos

Merenkulkul
aitos

Merentutkim
uslaitos

Ratahallinto
keskus Tiehallinto Viestintävirasto

Valitusoikeus x
Julkistamismuoto x
Viesti x
Saapumistapa x
Asiasuunta x

Lähettäjän viitenumero
x (lähettäjän 
diaarinumero) x Suhde???

Lopputoimenpideteksti x
Ratkaisutyyppi x
Tieto mahd. päätöksestä x(Päätöstieto) x
Toimitustieto x
Huomautuksia x (viestit) x
Jakelu x x(rajoitetusti) x(kenelle jaettu)
Prioriteetti x
Käyttäjän tunnistus x
Tuotenimi x
Tuoteryhmä x
Maksullinen x
Arkistotuloste x
Kommentti x
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Asian- ja dokumentinhallinnan tavoitetila 

1 Keskeiset käsitteet 

 

Käsite Määritelmä 

Arkisto Yhteisön tehtävien hoitamisesta tai henkilön toiminnasta kertyvien asiakirjojen 
kokonaisuus (SÄHKE-hanke /Mallintamisen osahanke Tietomalli (UML-kaavio)) 

Arkistonmuodostu
ssuunnitelma 

Suunnitelma, jonka mukaan dokumentit liitetään arkistoon, rekisteröidään ja 
seulotaan (Tietohuollon sanasto) 

Asia Käsiteltäväksi annettu tai otettu tehtävä, jossa tulee saada aikaan ratkaisu (päätös). 
Asia voi syntyä ilman, että siihen aluksi liittyy asiakirjoja joko suullisen toimeksiannon 
tai oma-aloitteisen harkinnan perusteella. (SÄHKE-hanke /Mallintamisen osahanke 
Tietomalli (UML-kaavio)) 

Sellainen viraston käsiteltäväksi annettu tai viraston käsiteltäväkseen ottama 
tehtävä, jossa viraston tulee saada aikaan ratkaisu. Kun tällainen tehtävä on saatu, 
on tapahtunut vireillepano. Asia voi viranomaisen sisällä syntyä ilman, että siihen 
aluksi liittyy asiakirjoja joko suullisen toimeksiannon tai oma-aloitteisen harkinnan 
perusteella käynnistyneenä virkatehtävien suunnitteluna ja valmisteluna. (JUHTA 
2/1999) 

Asiakirja Asiakirja: 
Organisaation toiminnan tuloksena muodostunutta (tai vastaanotettua) toiminnallista 
tietoa sisältävä kokonaisuus (SÄHKE-hanke /Mallintamisen osahanke Tietomalli 
(UML-kaavio)) 

Viranomaisen asiakirja: 
Viranomaisen hallussa oleva asiakirja, jonka viranomainen tai sen palveluksessa 
oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai 
muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvissa asioissa. (Laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 621/1999) 

Sähköinen asiakirja: 
1. sähköisessä muodossa oleva asiakirja 
 2. sähköinen viesti, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen 
tiedoksiantoon (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003) 
http://narc.fi/sanastoliite.pdf 

Rakenteinen asiakirja: 
Rakenteiseen asiakirjaan liittyy tietokoneen tulkittavissa oleva rakennemäärittely. 
Sähköisessä asiakirjassa sisältö ja ulkoasu on mahdollista erottaa toisistaan. 
(JUHTA / JHS 143) 

Asiakirjahallinto Tietohuollon osa, joka kehittää ja ohjaa yhteisön toimintaa koskevien asiakirjojen 
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vastaanottamista, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, säilytysarvon määrittelyä ja 
käyttöön saattamista. (Tietohuollon sanasto) 

Asianhallintajärjest
elmä 

Tietojärjestelmä, jonka avulla organisaation käsittelemät asiat voidaan hallita ennalta 
määriteltyjen käsittelysääntöjen mukaisesti. Järjestelmä sisältää tai siihen on 
integroitu toiminnallisesti tai loogisesti toisiinsa liittyviä sovelluksia, sisäisiä 
tietovarantoja, palveluita ja toimistotyökaluja (yleensä ainakin 
asiakirjarekisteri/rekisterisoa, asiakirjojen hallinta ja tekstivarannot sekä 
tekstinkäsittelysovellus). http://www.narc.fi/sanastoliite.pdf 

Asioiden ja asiakirjojen käsittelyyn kuuluvien toimenpiteiden hallinnan 
tietojärjestelmä (vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano, seuranta, 
tiedotus, kirjaaminen ja arkistointi) (JUHTA 2/1999) 

Diaari ”Asiakirjahallinnon tietojärjestelmä tai sen osa, jonka avulla yhteisö rekisteröi vireille 
pannut asiat ja niihin liittyvät asiakirjat tietyn periaatteen mukaisesti tiedon 
löytämiseksi ja käsittelyvaiheiden dokumentoimiseksi. Diaarista käytetään myös 
usein nimitystä yleisdiaari tai hallintodiaari.” (JUHTA 2/1999) 

”Tietyn periaatteen mukaan ryhmitelty luettelo vireille pannuista asioista 
(Tietohuollon sanasto) 

Dokumentinhallint
a 

”Keksitetty, sähköinen tietovarasto, joka sisältää dokumentteja sekä näiden meta- ja 
muita viitetietoja. hallinta kohdistuu yksittäisiin dokumentteihin ja niissä oleviin 
tietoihin ilman, että dokumentteja käsitellään prosessin osina.” 
http://www.narc.fi/sanastoliite.pdf 

Erityisrekisteri 
(erillisrekisteri) 

Tietyn toiminnan kohteista ylläpidetty rekisteri, johon merkitään siihen liittyvien 
asiakirjojen ja asian valmistelun ja päätöksenteon edellyttämät tiedot (esimerkiksi 
henkilökunta-, asiakas- tai kiinteistörekisteri). Lakisääteisten rekisterien tietosisällön 
määrittelee lainsäädäntö. Vapaaehtoisten rekisterien tietosisällön määrittelee oma 
toiminta. (JUHTA 2/1999) 

Hanke Hanke on tutkimus-, kehittämis-, uudistamis-, toimikunta- tai ryhmätyö joka 
käynnistyy joko ilman asettamista tai asetetaan asettamispäätöksellä tai joka 
tehdään virkatyönä ja joka tuottaa tietyn lopputuloksen.  

Hankehallinta Hanketta kuvataan tehtäväkuvauksen, aikataulun, vastuuhenkilöiden, tilannetietojen, 
siihen liittyvien asiakirjojen ja julkaisujen sekä siihen mahdollisesti liittyvien muiden 
hankkeiden ja sen seurauksena syntyvien projektien (asioiden) avulla. Hankehallinta 
on näiden hankkeeseen liittyvien tietojen hallintaa. 

Metatieto, 
metadata 

”Rakenteista tietoa, joka kuvaa muuta tietoa sekä ohjaa ja dokumentoi sen käsittelyä 
ja hallintaa” (JUHTA / JHS 143)  

”Asiakirjojen ja asiakirjallisen tiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden 
hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren ajan kuvaavaa tietoa.” 
http://www.narc.fi/sanastoliite.pdf 
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Prosessi 1: Toisiinsa liittyvät tai vuorovaikutuksessa olevat toiminnat, jotka muuttavat 
panokset tuotoksiksi (ISO 9001) 

2: Tehtävä- tai toimintokokonaisuuden käsittelyyn määritelty toimintojen sarja tietyn 
lopputuloksen tuottamiseksi. Liiketoimintaprosessi voidaan määritellä joukoksi 
loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseksi tarvittavia resursseja. 
Näiden avulla saadaan aikaan liiketoiminnan tulokset. Asiankäsittelyprosessi on 
toimintoketju, jonka tavoitteena on organisaatioiden vastuulla olevien asioiden 
yhdenmukainen käsitteleminen. 

Tyyppiprosessit ovat yleisiä, erityyppisten asioiden käsittelyä kattavia prosesseja 
LVM:ssä 

Rekisteröinti ”Yhteisön käsittelemien asioiden ja näihin liittyvien asiakirjojen sekä niiden 
käsittelyvaiheiden merkitseminen rekisteriin.” 
http://www.narc.fi/sanastoliite.pdf 

Työnkulun ohjaus 
ja hallinta 

Työnkulun hallinta (workflow) on työprosessien automatisointia, jossa tehtävät, 
dokumentit ja informaatio siirtyvät käsittelijältä toiselle sääntöjen tai toimintamallien 
ohjaamalla tavalla 

Työryhmätyöskent
elyn tuki 

Työryhmätyöskentelyn tuki –välineen avulla tuetaan hankkeiden käsittelyä ja 
asioiden valmistelua organisaatioiden sisällä tai niiden välillä ei-määrämuotoisella 
tavalla. Työryhmien kesken jaetaan dokumentteja ja muuta tietoa.   

 

 

 
 


