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Asianhallinta 

 Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin 
liittyvien asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. Asianhallinta pyrkii 
tehostamaan asioiden valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista, arkistointia ja 
hävittämistä sekä asiakirjallisen tiedon hallintaa (Vahti 5/2006) 

  Yleishallinto: useimmiten asiahallintajärjestelmässä 

  Taloushallinto: ylätason prosessit asianhallintajärjestelmässä 

  Henkilöstöhallinto: ylätason prosessit  asianhallintajärjestelmässä, 
riippuu kunnan koosta ja  delegoinnin tasosta 

  Hallintopäätöksiä tehdään myös operatiivisissa järjestelmissä,  esim. 
 sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä,  muutoksenhaku  yleensä 

asianhallintajärjestelmissä 

  Verkkolevyt, office-ohjelmat 

  Rajapintoja useimpiin käytössä oleviin järjestelmiin 
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   Viitearkkitehtuuri  käytännön näkökulmasta 

  - asianhallinnan prosessien sähköistäminen ”päästä päähän”, vireille tulosta sähköiseen 
arkistointiin 

  - yhdenmukaistaa asianhallinnan/hallinnon käsitteet ja toimintatavat, puhutaan ns. 
samasta asiasta 

  - varmistaa yhteentoimivuuden,: organisaatiomuutokset, järjestelmien kehittäminen, 
rajapintojen huomioiminen 

  - selkeyttää vastuut, roolit, toiminnan prosessit 

  - tekee hallinnollisen työn näkyväksi, kokonaisuus ymmärrettäväksi 

  - hallinnollinen työ tutkimuksen kohteeksi mahdollistuu 
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Viitearkkitehtuurin hyödyt käytännön näkökulmasta 
- antaa peilauspohjan nykytilan kuvaamiselle ilman ”syyllistämistä” 
- antaa suunnan kehittämistyölle, kehittämistyön vaiheistus 
- antaa selkeän pohjan asianhallintajärjestelmän vaatimusmäärittelylle esim. 
hankintaa varten, rajapintojen kehittämiseen 

-  viitearkkitehtuurin sisällä olevat lakisääteiset vaatimukset huomioitu 
-  yhteistyön tarve korostuu: johto, tietohallinto, asianhallinta, pääkäyttäjät, 
arkistovastuuhenkilöt tiedonhallintavastaaviksi 

-  sisältää linjauksia: erillinen sähköinen arkisto, keskitetty kirjaaminen 

 



www.ylasavonsote.fi 

 
 

Viitearkkitehtuurin hyödyt käytännön näkökulmasta 
 
- tiedonohjaussuunnitelman merkitys kasvaa ja korostuu 

- vaativa ja pitkäkestoinen työ, kenellä vastuu? 
- antaa hyvän apuvälineen käytännön kehittämistyöhön: 
prosessikuvaukset, käsitemäärittelyt, toiminnalliset vaatimukset 
yleisellä tasolla, ymmärryksen kasvaminen, ammatillisen 
osaamisen täydentäminen à peilaaminen nykytilaan 

- antaa luvan ja velvoitteen asianhallinnan kehittämiseen!! 
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Johdon sitoutuminen 

 - ehdoton edellytys kehittämistyölle 

 - muuttaa myös johdon työkäytäntöjä 

 - asianhallintajärjestelmää on kaikkien käytettävä sovitun toimintatavan mukaisesti 

 - toiminnan muuttuessa muuttuu myös toimintatapa 

Resurssit suunnittelulle 

 - vaatii hyvän suunnittelun, työ pitkäkestoinen, ei tapahdu yhdessä eikä kahdessa 
vuodessa 

 - tiedettävä ennen käyttöönottoa mitä järjestelmästä halutaan ulos à tiedolla 
johtaminen, rajapinta raportointijärjestelmään 
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Yhteistyön tarpeet 

 - johto, sihteerit, asianhallinta, pääkäyttäjät, tietohallinto, 
arkkitehdit, asianhallintajärjestelmän toimittaja 

Tiedolla johtaminen 

 - määriteltävä mitä halutaan seurata: määräajat, läpimenoajat, 
valitusten määrä ja ratkaisut, laillisuuden valvonta, sisäisen 
valvonnan tarpeet, työmäärät? 

  à Resurssit suunnitteluun, yhteistyön organisointi, toiminnan 
muutokset ovat tiedossa kaikilla toimijoilla 
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Sähköinen asiointi hallinnossa 
- Mahdollistuu vasta kun sisäiset ja sidosryhmien ja oman organisaation väliset 
prosessit ovat sähköisiä 

- Tiedolla johtamisen tarpeet on määritelty 
- Tiedonohjaussuunnitelmat ovat suunniteltuja ja viety 
tiedonohjausjärjestelmään 

- Tiedonohjausjärjestelmä on integroitu asianhallintajärjestelmään, jonakin 
päivänä operatiivisiin järjestelmiin 

- Asianhallintajärjestelmien toiminnallisuuksien kehittäminen viitearkkitehtuurin 
linjausten mukaisesti, vaatii myös paljon yksityiskohtien tarkastelua ja 
yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa 

 

 
 - 
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   Miten voisi edetä? 

   - osaamisen arviointi ja hankkiminen, mistä? Tarve 
täydennyskoulutukselle? 

   - viitearkkitehtuuriin perehtyminen (alueellisesti, seudullisesti?) 

   - strateginen päätös tavoitteesta, esitys johdolle 

   -  nykytilan kuvaaminen KA menetelmällä asiakirjatasolla tai 
muulla tavalla, jollei KA työ ole organisaatiossa käynnistynyt, 
”syyllistämisen” välttäminen 

   -  kehittämiskohteiden valinta ja vaiheistaminen 

   - resurssien järjestäminen 
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   Miten voisi edetä? 

   - henkilökunnan asianhallinnan/tiedonhallinnan koulutus 
(esimiespäivät, johtoryhmät, työpaikkakokoukset, tiedottaminen, 
järjestelmäkoulutukset ja toimintatavan koulutus) 

   - muutosten hallinta ja kehittämistoiminta, koordinointi, 
huomioitava asianhallinnan suunnittelun tarve jo muutosta 
valmistellessa 

   - vaatii monen toimijan yhteistyötä KA hengen mukaisesti 

   - arkistolain 9§:n mukainen johtamisvastuu à vastuu 
toimeenpanon aloittamisesta? Viitearkkitehtuuri antaa 
oikeutuksen! 
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   Miten voisi edetä? 

   Toimialojen, johdon sihteerit (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Dynasty tiimi) 

   ”Pilotti-esimies” 

   Markkinointi 

   Ajan varaaminen johtoryhmän kokouksiin 

   - asian esittely ja päätös kehittämistyön aloittamisesta 

   - vaatii johdolta linjauksia vaiheistamisesta 

   Verkostoituminen seudullisesti/alueellisesti 

   - yhdessä valmistelua, yhteisiä koulutuksia, yhteisesti valmistellaan esityksiä johdolle 


