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Tehtäväluokka käsitteenä

 Asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukainen
ryhmätunnus ja/tai asiakirjakirjarekisterin (diaari) mukainen
rekisteritunnus

 Liittää asiakirjan siihen tehtävään ja asiaryhmään, jonka yhteydessä se
on laadittu tai saapunut

 Mahdollistaa metatietojen arvon automaattisen periytymisen AMSista
tai asiakirjarekisteristä

 Arkistolaitos: Sähke2 määrittely: Organisaation lakisääteisten tehtävien
ja tuki- ja ylläpitotehtävien hierarkkinen luettelo
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Arkistonmuodostussuunnitelma AMS

 Arkistolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
edellyttämä luettelo tehtävien hoidon tuloksena syntyvistä
asiakirjoista ja niiden säilytysajoista ja –tavoista

 Päämääränä tietojen saatavuuden parantaminen, tarpeettoman aineiston
poistaminen sekä asiakirjojen löytymisen varmistaminen kaikissa
käsittelyvaiheissa
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Arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) sisältö

 Tehtävät-> tehtäväluokitus
– Tehtävien ja prosessien määrittely
– Asiakirjojen liittäminen tehtäviin prosessin eri vaiheissa

 Julkisuus ja salassapito
 Henkilötietoluonne
 Säilytysaikojen määrittely

 Säilytysmuodon määrittely
– Sähköinen, paperi, mikrofilmi

 Säilytysjärjestys
 Vastuuhenkilöt
 Suojeluluokka

 Arkistokaavan laatiminen
 AMSin hyväksyminen ja käyttöönotto
 AMSin ylläpito
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julkisuus
salassapito

tietoturvallisuus
tietosuoja

aktiivi passiivi historia

Asiakirjan elinkaari

rekisteröinti

asiakirjojen/tietojen
arvonmääritys

arkistointi ja
säilyttäminen

seulonta

hävitys

pysyvä
aineisto
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Asiakirjan käsittelyn vaiheet

 Aktiivivaihe

– Potilastietojärjestelmä ja Kanta

 Passiivivaihe

– (Potilastietojärjestelmä ja) Kanta

 Historiallinen vaihe

– Pysyvä säilytys

– Päätearkisto

– Arkistolaitoksen määräykset
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Kuntien yhteinen tehtäväluokitus (KuntaIT)

00.HALLINTOASIAT

01.HENKILÖSTÖASIAT

02.TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA

03.LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN

04.ULKOPOLITIIKKA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

05.SOSIAALIHUOLTO

06.TERVEYDENHUOLTO

07.TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT

08.LIIKENNE

09.TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS

10.MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN

11.YMPÄRISTÖASIAT

12.OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI

13.TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

14.ELINKEINO- JA TYÖVOIMAPALVELUT
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Kuntien yhteinen tehtäväluokitus (KuntaIT)

02 TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA
02.00 Talousasioiden ohjaus
02.01 Talouspolitiikka
02.02 Talouden suunnittelu ja seuranta

02 02 00 Talousarvion valmistelu
02 02 01 Sisäinen ja ulkoinen tilintarkastus

- mm. valmistelu
02 02 02 Talouden seuranta

- mm. raportointi
02.03 Verotus

02 03 00 Valtionverotus
02 03 01 Kunnallisverotus
02 03 02 Kunnallinen verottaminen

- mm. kiinteistöverotus, yhteisöverotus, koiraverotus
02.04 Tullitoiminta
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Sähke2-määräys 1.1.2009

 Tiedonohjauksen (eAMS) ulottaminen uusiin tietojärjestelmiin (Päivi
Happonen 24.2.2009)
– Elinkaaren hallintaa ohjaavien metatietojen tallennuttava järjestelmään jo operatiivisen

käsittelyn aikana, ei arkistointivaiheessa
– Potilastietojärjestelmien kohdalla sovittu vaiheittaisesta etenemisestä kohti tavoitetilaa

– Ensimmäisessä vaiheessa potilastietojärjestelmiin saatava tehtäväluokka,
asiakirjatyyppi ja arkistonmuodostaja

 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja
säilyttäminen. Arkistolaitoksen määräys 19.12.2008 AL
9815/07.01.01.00/2008
– Tässä määräyksessä pakolliseksi määriteltyjen asiakirjallisten tietojen elinkaaren

hallintaa ohjaavien metatietojen on tallennuttava tietojärjestelmiin sähköisen
arkistonmuodostussuunnitelman, eAMS:n, ohjaamana jo operatiivisen käsittelyn aikana.
Näitä metatietoja ei voida tuottaa sähköisille asiakirjallisille tiedoille vasta siinä
vaiheessa, kun asiakirjat tallennetaan säilytysjärjestelmään. eAMS-ohjaus
tietojärjestelmiin toteutetaan tämän määräyksen mukaisesti.
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Terveydenhuollon tehtäväluokitustyön tavoitteet

 Vaatimukset asianhallinnan ja asiakirjojen muodostamisen ohjauksesta kohdistuvat
ensisijaisesti potilastietojärjestelmiin

– Potilastietojärjestelmät eivät ole asiankäsittelyjärjestelmiä (vrt. vireille tulo,
käsittely/valmistelu, päättäminen, tiedoksianto)

– Potilastietojärjestelmissä on asiakirjallista tietoa

– Potilastietojärjestelmien käytettävyys hoitoprosessissa vs. asiakirjojen hallinnan ja
arkistoinnin selkeys

 Tehtäväluokituksen on tarkoitus olla mahdollisimman yksinkertainen

 Käsittely on voitava potilastietojärjestelmissä automatisoida

– Käyttäjän ei tarvitse itse valita tehtäväluokkaa käsitellessään tai arkistoidessaan
asiakirjoja

 Huomioitava

– Yksittäinen asiakirja voi kuulua ainoastaan yhteen tehtäväluokkaan

– Asiakirjatyyppi voi kuulua useaan eri tehtäväluokkaan – prosessi!
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Terveydenhuollon tehtäväluokitus, eteneminen

 Terveydenhuollon tehtäväluokitusta on työstetty useita vuosia
– erilaiset työryhmät tehneet asiassa yhteistyötä ja tuottaneet useita tehtäväluokitusaihioita
– yhteistyö mm. STM:n, Arkistolaitoksen ja suurten kuntien tehtäväluokitustyön kanssa
– Sarita Maja-Hellman – työryhmä (Arkistolaitos)

 Kevään ja syksyn 2009 aikana työstetty nykymuotoonsa
– keväällä työpari Jorma Komulainen/Helena Eronen työstivät pilottiversion
– pilottiversion työstämistä jatkoi työryhmä Jaana Pohjonen (Arkistolaitos/SAHA-hanke), Maritta

Korhonen (PSSHP/STM), Helena Eronen (PPSHP)
– lausuntoja saatu erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, THL:sta ja Kuntaliitosta

 Vaiheittainen tehtäväluokituksen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen
 Tarkistus erityisesti suhteessa potilasasiakirja-asetukseen
 Yhteistyö Arkistolaitoksen kanssa
 Kommentit ja kehittämisehdotukset prosessin aikana

 Sosiaalitoimen luokitus lausuntokierroksella syksyllä 2009
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Pilottiversio (Komulainen, Eronen)

Luokituksen nimi STM - Terveydenhuollon tehtäväluokitus (pilottiversio)
Luokituksen OID
Luokituksen versio
Käyttötarkoitus Käytetään potilasasiakirjan metatietona, jonka avulla määritetään asiakirjan elinkaari.
Käyttötapa Metatieto muodostetaan sen mukaan, mihin näkymään eli kirjausalustaan asiakirja potilastietojärjestelmässä laaditaan. Kunkin näkymän liittyminen tehtäväluokkaan on kuvattu tämän taulukon lehdellä "Näkymät ja tehtäväluokat". Luokituksen pilottiversio on tarkoitettu eArkisto pilottihankkeidenkäyttöön. Luokitus on laadittu siten, että sen laajentaminen hierarkkiseksi on tarvittaessa mahdollista.
Ylläpitovastuu STM

CodeID LongName

1 Hoidon järjestäminen
2 Terveysneuvonta
3 Ensihoito ja sairaankuljetus
4 Sairaanhoito
5 Sairaanhoidolliset palvelut
6 Hammashuolto
7 Seulonta
8 Työterveyshuolto
9 Vainajaan liittyvä terveydenhuollon tehtävä
10 Viranomaistehtävä
11 Virka-aputehtävä
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Asiakirjan tyyppi, hahmotelmia

Luokituksen nimi Terveydenhuollon asiakirjatyyppi luokitus versio 0.1

Käyttötarkoitus Asiakirjojen sähköistä käsittelyä ja säilyttämistä ohjataan sähköisellä
arkistonmuodostussuunnitelmalla (eAMS), minkä yksi keskeisimpiä
metatietoja on asiakirjatyyppi. Asiakirjatyyppi kuvaa asiakirjan
käyttötarkoitusta tai toimenpidettä , mihin asiakirja liittyy

CodeID LongName
Potilaskertomus
Hoitokertomus
Lääkitystieto
Toimenpideasiakirja
Tutkimusvastaus
Kuva
Riskitietoasiakirja
Testiasiakirja
Kysely
Lausunto

Todistus

Lähete
Pöytäkirja
Suunnitelma
Kirje/Kirjelmä
Perustietoasiakirja
Potilaan oma asiakirja
Ilmoitus
Kielto
Maksusitoumus
Peruutus
Päätös
Suostumus
Varaus
Varmistus

Koodisto: 1.2.246.537.5.40153.2008
asiakirjan tyyppi
1 perusterveydenhuollon dokumentti
2 erikoissairaanhoidon dokumentti
3 sosiaalitoimen dokumentti
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Joitain (kerettiläisiä?) kommentteja tehtäväluokituksesta ja
sen tekemisestä

 Terveydenhuollossa on käytössä useita luokituksia
– Tehtäväluokitukseen ei tule sisällyttää tai pyrkiä sillä kattamaan asioita, joita

kuvataan / haetaan / käsitellään muiden luokitusten avulla

 Tehtäväluokituksen tarkoituksena on kuvata organisaation tehtäviä, ei
organisaation rakennetta

 Tehtäväluokituksen tulee olla selvä ja ymmärrettävä myös muille kuin
arkistoammattilaisille

 Tehtäväluokituksen tulee kattaa kaikki asiakirjat ja kaikki säilytysmuodot
– Tehtäväluokitusta ei tehdä vain Kanta-toteutusta varten

 Tehtäväluokitusta tulee tarvittaessa kehittää
 Organisaatiot tarkentavat tarvittaessa yhteistä tehtäväluokitusta oman

tilanteensa mukaisesti
– Huomioitava todellinen tarve
– Riskinä tehtäväluokituksen hajoaminen?
– Vähintään tehtäväluokituksen otsikkotason 1 ja 2 oltava yhtenäiset
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TERVEYDENHUOLLON TEHTÄVÄLUOKITUKSEN
KÄYTTÖOHJE , ESIMERKKI

 Ensimmäinen versio tehty
 Tehtäväluokat, joista syntyvät asiakirjat siirtyvät Kanta-palveluun ja ne, jotka

jäävät organisaation omaan arkistoon.
 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun

lain(159/2007) mukaan sähköiset potilasasiakirjat tulee tallentaa
valtakunnalliseen potilastietoarkistoon viimeistään 1.4.2011 alkaen tai siitä
ajankohdasta lukien, kun kukin terveydenhuollon palveluntuottaja on liittynyt
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi. Oheisessa luettelossa
on merkitty ne asiakirjat, jotka Kanta-palveluun tallennetaan. Kaikkia asiakirjoja
ei kuitenkaan tallenneta Kantaan ensi vaiheessa vaan aikataulu tarkentuu vielä
1.4.2011 mennessä.

 Ne asiakirjat, joita ei tallenneta Kanta-palveluun, tulee jokaisen
palveluntuottajan arkistoida potilasasiakirja-asetuksen säilytysaikoja
noudattaen oman arkistonmuodostussuunnitelmansa mukaisesti.
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OHJEITA ASIAKIRJOJEN SIJOITTAMISESTA
TEHTÄVÄLUOKKIIN, ESIMERKKEJÄ

 Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoihin liittyvät asiakirjat käsitellään kuntien
yhteisen tehtäväluokituksen tehtäväluokassa 03.06.02 Vahingonkorvausasiat.

 Ravitsemuspalveluita ja äidinmaitopalveluita ei sijoiteta terveydenhuollon luokitukseen
vaan kuntien yhteisen tehtäväluokituksen kohtaan 02.10.00 Ravitsemuspalvelut.
Ravitsemusterapia taas on osa potilaan hoitoa ja siihen liittyvät asiakirjat sijoitetaan
terveydenhuollon luokitukseen kohtaan 06.03.02 Terapiatoiminta.

 Hammashuolto on osa kutakin tehtävää eikä oma tehtäväluokkansa, koska
hoitoprosessi etenee samalla tavalla kuin muissakin sairauksissa. Muillekaan
erityisaloille ei ole omaa tehtäväluokkaansa.

 Genetiikkaan liittyvät asiakirjat tallennetaan tehtäväluokkaan 06.03.00 Sairaanhoito
omaan erikoisalakohtaiseen näkymään(GEN).

 Viranomaisyhteistyö tehtäväluokka 06.06.00 on jaettu siten, että lausunnot, jotka
kuuluvat potilaskertomukseen, luokitellaan tehtäväluokkaan Potilaan hoito.

 Virka-aputehtävistä syntyvistä asiakirjoista suurin osa on poliisin arkistoon kuuluvia.
Lausunnon antajalle jäävä kopio jää omaan arkistoon eikä sitä tallenneta Kantaan.

 Kun terveydenhuollon palveluntuottaja pyytää virka-apua poliisilta potilaan
katoamistapauksissa, asiaan liittyvät tiedot rekisteröidään kuntien yhteisen
tehtäväluokituksen tehtäväluokkaan 00.04.00 Kunta-valtio-yhteistyö, Virka-apupyynnöt.
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Eteneminen ja esittelyt

 Pokasen kokouksessa 25.11.2009 keskustelu ja kommentit
 Tehtäväluokituksen ja ohjeistuksen täsmentäminen kommenttien perusteella
 Terveydenhuollon tehtäväluokituksen julkaiseminen KuntaIT-sivuilla
 Tietojärjestelmissä tarvittavan lisäohjeistuksen ja toteutuksen täsmennys

 Tehtäväluokitusta esitelty ja kommentteja saatu erilaisissa tilaisuuksissa ja
seminaareissa
– Pokanen (terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajat ja terveydenhuollon

organisaatiot)
– Koodistopalvelun johtoryhmä
– Kuntaliitto, Kela, Helsingin kaupunki, THL, VSSHP, PSHP
– Yliopistosairaaloiden arkistopäälliköt
– Isojen kaupunkien arkistovastaavat
– Kunnallisarkistoyhdistys
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Terveydenhuollon
pääluokat/päätehtävät
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06. Terveydenhuolto

06.00 Palveluprosessin hallinta

06.00.00 Hoidon järjestäminen

06.00.01 Perustietojen ylläpito

06.00.02 Potilasasiakirjojen käytön ja luovutusten hallinta

06.01 Ennaltaehkäisevä terveydenhoito

06.01.00 Terveysneuvonta

06.01.01 Seulonta

06.02 Ensihoito ja sairaankuljetus

06.03 Potilaan hoito
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06. Terveydenhuolto

06.04 Terveydenhoidolliset/sairaanhoidollisest palvelut
06.04.00 Kuvantaminen
06.04.01 Laboratoriotoiminta

06.05 Vainajaan liittyvät terveydenhuollon tehtävät

06.06 Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö
06.06.00 Organisaatioiden välinen tiedonvaihto
06.06.01 Virka-aputehtävät

06.07 Tukipalvelut
06.07.00 Välinehuolto ja hoitotarvikepalvelut
06.07.01 Apuvälinepalvelut
06.07.02 Apteekkitoiminta
06.07.03 Lääkintätekniikka
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Tilannekatsaus

 Tehtäväluokituksen periaatteellinen sisältö hyväksytty laajasti

 Dokumentaation tuottaminen edelleen kesken resurssiongelmien takia

 Kokonaisuus kerralla kuntoon

– Tehtäväluokka OK

– Asiakirjatyyppi Tarkennettava

» ”perusasiakirjatyypit” OK, potilaskertomuksen sisäinen rakenne
aiheuttaa haasteita

– Säilytysajat

» Asetustasolla OK, kytkentä edellisiin tarkennettava

– Arkistonmuodostaja /rekisterinpitäjä OK

» case-esimerkit ja ohjeistus työn alla (Kela/STM)

» terveydenhuoltolain mahdollinen vaikutus (yhteisrekisteri)
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Tilannekatsaus, jatkuu

– Potilasasiakirjaopas

» viimeistellään kesän aikana lausuntokierrokselle

– Potilasasiakirja-asetuksen ja tehtäväluokituksen ”yhteensopivuuden”
tarkistus

» edellisen kanssa samanaikaisesti

– Tekninen ohjeistus tietojärjestelmätoimittajille (potilastietojärjestelmät,
vrt. erilaiset tekniset toteutukset)

– Koodistopalvelun johtoryhmä 7.6.2010, ilmoitettu ”tehtäväluokituksen ja
muiden liittyvien koodistojen esittely”

– Julkaisu KuntaITn sivuilla

» Arkistolaitos huolehtii

» edellyttää muun dokumentaation valmistumista?



Kommentteja?


