A S I A K I R J A H A L L I N TA
D O K U M E N TO I N T I J A A R K I S TO I N T I

ASIAKIRJOJEN JA DOKUMENTTIEN
MERKITYS YRITYKSELLE?
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Niillä on kiinteä yhteys
yrityksen toimintaan

Niiden avulla voidaan
välittää ja taltioida
tietoa

Niiden avulla
suoritetaan
toimenpiteitä ja
oikaistaan / estetään
virheellistä toimintaa

Ne ovat
merkityksellisiä
oikeusturvan kannalta

Ja niiden avulla voidaan
ratkaista etuuksien ja
vastuiden jakautumista
yrityksessä

LÄHTÖKOHDAT DOKUMENTTIEN JA
ASIAKIRJOJEN HALLINTAAN

Dokumenttien hallinta
käsittää kaikki ne
toiminnot, jotka sisältyvät
dokumenttien
tuottamiseen,
säilyttämiseen ja
hävittämiseen, koko sen
elinkaaren ajan

Dokumenttien hallinnassa
olisi toisaalta pyrittävä
helppokäyttöisyyteen ja
siten helposti hallittavissa
olevaan rakenteeseen,
mutta toisaalta tulisi aina
varmistaa, että
dokumentteihin liittyvät
toimenpiteet ovat
riittävän laajoja ja
tehokkaita

Dokumenttien hallintaa ja
siihen liittyviä
yrityskohtaisia
määrittelyjä tarvitaan,
jotta tieto tallennetaan
aina samassa muodossa
ennalta sovittuun
tallennuspaikkaan

Hyvä dokumenttien
hallinta säästää aikaa ja
rahaa

Dokumenttien hallinnan
perusta on hyvä ja selkeä
ohjeistus, joka kuvaa sen
miten yrityksessä
toteutetaan asiaan liittyviä
toimenpiteitä

MIHIN ASIAKIRJAT JA NIIDEN
HALLINTA LIITTYVÄT?
1
Yrityksen
suorituskyvyn
varmistamiseen

2
Resurssitekijöiden
suunnitteluun ja
hallintaan

3
Yrityksen tietotaidon
määrittämiseen

4
Inhimillisten
näkökohtien esiin
tuomiseen:
pätevyydet, yrityksen
tapaan toimia
itsenäisesti ja
verkostoissa

5
Operatiivisiin
tekijöihin: prosessien
kyvykkyys, tuotteiden
ja palveluiden
tuottamiseen,
laadunhallintajärjestel
män suorituskykyyn ja
asiakastyytyväisyyden
seurantaan

6
Yrityksen
hallintotapaan,
päätöksentekoon,
sääntöihin ja
menettelyihin

ASIAKIRJAHALLINNAN SUUNNITTELU
Keskeisiä asiakirjahallinnan
suunnittelun välineitä ovat:
• Asiakirjahallinnon organisointi ja
järjestäminen
• Lait ja asetukset
• Määräykset ja ohjeet

Huomioitavia lakeja ovat:
arkistolaki, henkilötietoon
liittyvä säännöstö,
hallintolaki, asiakkaan
sähköinen asiointi

ASIAKIRJAHALLINTA JA DOKUMENTOINTI
LAATUJÄRJESTELMÄ NÄKÖKULMASTA

Laatujärjestelmään dokumentoitu
tieto käsittää tiedon, jota
yrityksen on tarpeen hallita ja
ylläpitää, sekä tietovälineen jossa
nämä tiedot ovat

Asiakirjoja hallitaan aina
prosessinäkökulma lähtöisesti,
käytännössä siis esimerkiksi
prosessin omistajan tehtävänä on
varmistaa mitä tietoa on tarpeen
käyttää, jotta prosessi toimii
johdonmukaisesti ja tuottaa
halutun tuloksen

Asiakirjan arvo prosessin kannalta
tulee aina arvioida ja analysoida ja
tarpeen vaatiessa toistaa tämä
säännöllisesti

Arvioinnin tuloksena syntyy
yrityskohtainen käsitys siitä mitä
tietoa käytetään dokumentoituna
tietona

KUINKA PALJON PITÄÄ
DOKUMENTOIDA?

Laadunhallintajärjestelmän
näkökulmasta yritys voi määritellä
itsenäisesti hyvin pitkälle sen mitä eri
tietotyyppejä se dokumentoi, kunhan
yritys on tiedostanut mitä tietoa
tarvitaan tukemaan prosessien ja
laadunhallintajärjestelmän toimintaa

Yrityksen kannalta tärkeiden
dokumenttien arvioinnissa lähdetään
liikkeelle riskiperusteisuus ajattelusta

Dokumentoinnin laajuuteen vaikuttaa
myös yrityksen koko, toiminnot,
palveluiden tyyppi, prosessien
monimutkaisuus tai moniulotteisuus,
käytössä olevat resurssit,
lakivaatimukset, osaaminen ja
poikkeamien mahdolliset seuraukset

MISTÄ OLISI HYVÄ PITÄÄ
DOKUMENTAATIOTA?
Yrityskohtaiset
menettelyohjeet

Määräykset

Standardit

+ Vastuut!
Prosessikuvaukset

Työohjeet

Säädökset

Työssä käytettävät
lomakkeet

Ohjekirjat

Työssä käytettävien
sovellusten ja
ohjelmistojen
käyttöohjeet

DOKUMENTOITU TIETO JA SIIHEN
SISÄLTYVÄT MÄÄRITELMÄT

Dokumentoidun tiedon
ylläpitäminen tarkoittaa
käytännössä tiedon
ajantasaisuuden
varmistamista

Tieto itsessään voi
sisältyä
menettelyohjeisiin,
käsikirjoihin,
lomakkeisiin tai
tarkistuslistoihin

Sen säilytys voi tapahtua
pilvessä, se voi olla
ladattavissa esimerkiksi
älypuhelimeen tai se voi
olla muulla tavoin
dokumentoitua tietoa

Dokumentoidun tiedon
säilyttäminen
puolestaan tarkoittaa
sitä, että vaatimusten
toteutumisen näyttönä
toimivaa tietoa tulee
suojata turmeltumiselta
ja luvattomilta
muutoksilta.
Käytännössä siis
muutoksia ei pitäisi
tehdä, ellei niistä ole
erikseen sovittu

DOKUMENTOIDUN TIEDON
TUNNISTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN
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Siinä vaiheessa kun
yrityksessä luodaan ja
päivitetään
dokumentaatiota
ensisijainen tehtävä on
tällaisen tiedon
suojaaminen ja
merkitseminen esimerkiksi
yrityskohtaisesti
määritellyillä tunnisteilla,
tallennusmuodoilla ja
tallennusvälineillä

Laatujärjestelmään,
vaatimusten mukaisen
toimintaan ja yrityksen
johtamiseen liittyvää tietoa
tulee myös katselmoida ja
kriittisten tietojen osalta
dokumenteissa tulee näkyä
tunniste niiden virallisesta
hyväksymisestä

Dokumentin tunniste ja
kuvaus voivat olla
esimerkiksi ennalta
määritelty otsikko,
päivämääräasettelu, tekijä
tiedot ja viitenumero.
Olipa yhdistelmä mitä
tahansa näiden avulla yritys
voi tarkemmin määritellä
esimerkiksi dokumentin
omistajuuden ja sen tilan

Yrityksen tulee määrittää
myös dokumentoidun
tiedon tallennusmuoto, se
voi olla kokonaan
sähköinen, kokonaan
paperinen tai yhdistelmä
näistä molemmista, kunhan
se on määritelty

Dokumentoidun tiedon
katselmointiin on myös
syytä olla suuremmissa
yrityksissä oma
menettelynsä, eli kuka on
se nimetty henkilö jolla on
valtuudet hyväksyä
dokumentoitu tieto?

DOKUMENTOIDUN TIEDON KÄYTTÖ

Sen jälkeen kun yritys on
päättänyt, että dokumentoitua
tietoa tarvitaan esimerkiksi
viranomaisvaatimusten
täyttämiseen tai
laadunhallintajärjestelmään sen
tulee varmistaa, että tieto on
kaikkien olennaisten
toimialueiden, osastojen,
prosessinomistajien ja
työntekijöiden saatavilla

Mikäli palveluiden tuottamiseen
osallistuu myös yrityksen
ulkopuolisia tahoja, tulee tällaisiin
toimijoihin tai heidän
työskentelyynsä liittyvät
dokumentit saattaa myös heidän
tietoisuuteen

Dokumentoidun tiedon tulee
myös aina olla tallennettu
käyttötarkoitukseensa sopivassa
muodossa, tämä määrittely on
aina yrityskohtaisesti tehtävä

Yrityksen tulee myös itsenäisesti
päättää minkä tasoinen
tiedonhallinta on tarpeen, kun
otetaan huomioon esimerkiksi se
millä tallennusvälineellä tieto on

MITÄ DOKUMENTOIDUN TIEDON
HALLINTA PITÄÄ SISÄLLÄÄN?
Saatavuus

Jakelu

Suojaus

Yrityksien tulee varmistaa
toiminnassaan, että
hallintakeinot
dokumenttien osalta ovat
aktiivisessa käytössä

Käytännössä tämä voidaan
toteuttaa monin eri tavoin,
esimerkiksi sähköisten
järjestelmien avulla joihin
voidaan määritellä eri
käyttäjätasoja ja rajata tällä
tavalla tiedostojen
tahattomia muutoksia
esimerkiksi

Tämä tarkoittaa, että
hallintakeinoja käytetään
osana dokumentoidun
tiedon ja viestinnän
järjestelmää, ja että tieto on
suojattu esimerkiksi
häviämisen varalta,
epäasialliselta käytöltä ja
tahattomilta muutoksilta

Dokumenttien hallintaa
tuetaan myös muilla
tietoturvallisuuden keinoilla
kuten esimerkiksi
varmuuskopioinnin avulla

HALLINTAKEINOT
KÄYTÄNNÖSSÄ

DOKUMENTTIEN ELINKAARI
Dokumentoidun
tiedon hallinta
kattaa koko sen
elinkaaren.Yrityksen
tulisikin siis
huomioida miten se
varmistaa
dokumenttien:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jakelun
Tietoihin pääsyn
Esille saannin
Käytön
Varastoinnin ja säilytyksen
Muutostenhallinnan
Säilytysajan
Hävittämisen

DOKUMENTIN ELINKAARI KUVANA

DOKUMENTOIDUN TIEDON SÄILYTYS,
YLLÄPITO JA HÄVITTÄMINEN
Sen jälkeen kun
dokumentoidun
tiedon
pääsyoikeudet ja
hallintajärjestelmä
on määritelty,
yrityksen tulee
miettiä millä tavoin
se huolehtii tiedon
säilytyksestä,
ylläpidosta ja
hävittämisestä

Dokumentoidun
tiedon tulee
päivittyä sitä
mukaan kun
yrityksen prosessit
kehittyvät, eli niiden
tulee kulkea aina
samassa linjassa
toiminnan
muutoksien kanssa

Yrityksen on myös
tärkeä päättää millä
tavoin se ylläpitää
dokumenttien
historiatietoja

Tärkeää on myös
versiohallinta,
yrityksen tulee
määrittää jokin tapa
millä se erottaa
nykyisen version
vanhentuneista ja,
että sillä on
olemassa hallinta
keinot, joilla se
varmistaa sen, että
vain ajantasaista
dokumentoitua
tietoa käytetään
yrityksen sisällä

Myös vanhan
dokumentoidun
tiedon säilyttäminen
on tärkeää,
esimerkiksi
asiakasvalituksien
osalta on hyvä
päästä käsiksi
useiden vuosien
takaisiin valituksiin
mikäli asia nousee
jostakin syystä
uudelleen esille

Dokumentoidun
tiedon säilytysaikaan
vaikuttaa se mitä
sen suhteen on
määritelty
viranomaismääräyksi
ssä, laissa, mitä omia
määrityksiä yritys on
tehnyt tai mitä asian
suhteen on
määritelty
esimerkiksi
sopimuksissa

A S I A K I R J A H A L L I N T A
J A A R K I S T O I N T I
K U V A N A

ARKISTONHOITAJA KANTAPALVELUISSA
• Terveydenhuollossa käsitellään sen luonteisia asiakirjoja, joiden käsittelyssä noudatetaan asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen ohjeita
• Yrityksessä tulee olla ainakin yksi sellainen henkilö, jonka vastuulla on asiakirjahallinnon, arkistotoimen ja
tiedonhallinnan suunnittelu, ohjeistus, koulutus, valvonta sekä yrityksen päätearkiston tehtävät.
• Kanta-palveluiden käyttöönoton yhteydessä arkistonhoitaja osallistuu käyttöönottokokeeseen ja teknisiin tarkastuksiin
• Arkistonhoitajan vastuulla ovat asiakkaan / potilaan käynnistämät selvityspyynnöt
• Kanta-palveluissa arkistonhoitaja käyttää erillistä käyttöliittymää rekisterinpitäjän tietoihin, joka on nimetty
Arkistonhoitajan käyttöliittymäksi
• Arkistonhoitajan käyttöoikeudet rajataan automaattisesti sen mukaan kenen rekisterinpitäjän / rekisterinpitäjien lukuun
hän töitään tekee
• Arkistonhoitajalla täytyy olla oma yksilöity arkistonrooliin liitetty varmennekortti, arkistonhoitajan roolissa olevan
henkilön yhteystiedot ja varmennekortin numero tulee ilmoittaa Kanta-extranet palvelussa

