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Kaasaegne
teabehaldus (2)

Organisatsiooni
töökorralduslike juhiste
koostamine

22.-23. J A A NUA R 2019
J A NNE KERDO
KERDO J A PA RTNERID OÜ

Organisatsiooni kohustus*
TKTA - teabehalduse täpsem korraldus sätestatakse
asutuse (organisatsiooni) sisemist töökorraldust
reguleerivates aktides ja juhendites
◦ Dokumentide loetelu
◦ Dokumendihalduse kord

Organisatsioon hoiab aktid ja juhendid
ajakohastena ning toetab sätestatud nõuete
täitmist infotehnoloogiliste vahenditega.

* sõltub organisatsiooni ülesannetest

Dokumendisüsteem
Dokumendisüsteem on infosüsteem, mis
hõlmab ja haldab dokumente ning võimaldab
neile pideva juurdepääsu.
Dokumendisüsteem koosneb
◦ tehnilistest osadest, nt tarkvara, mis on kavandatud
dokumentide haldamiseks ning
◦ mitte-tehnilistest osadest, sh poliitikast,
protseduuridest, inimestest ja teistest osalistest ning
määratud vastutustest.

„Dokumendisüsteemi“ loomine
Dokumendisüsteemi eesmärk on
dokumentide/teabe haldamiseks vajaliku
reeglistiku määratlemine ja rakendamine.
- Milliseid nõudeid peame järgima ja miks?
- Mida dokumenteerima ja miks?
- Kuidas viia see töötajateni?
- ………………………

„Dokumentide“ liigitamine liigitusskeem
Dokumente (infot) hallatakse dokumendisüsteemis
rühmiti, leidmine sarnaste tunnuste põhjal lihtsam,
nt dokumendiliikidena (otsused, protokollid, aktid)
Aluseks:
◦ Organisatsiooni tegevused, funktsioonid
◦ Säilitustähtaeg, dokumendi hõlmamise vajadus
dokumendisüsteemi
PS! Rahvusarhiivi hindamisotsused!
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Liigitusskeem
Liigitusskeem - funktsioonide, sarjade ja
dokumentatsiooni struktureeritud esitus.
Dokumentide loetelu - liigitusskeemil põhinev
dokumentide elukäigu planeerimise ja haldamise
vahend.
◦ Organisatsioon kehtestab oma tegevuse käigus loodud
või saadud teabe haldamiseks loetelu, mis sisaldab
vähemalt liigitusskeemi, säilitustähtaegu ja juurdepääsu
tingimusi.

Liigitusskeem
Liigitusskeem peab sisaldama vähemalt:
1) asutuse nimetust;
2) funktsiooni nimetust ja selle tähist;
3) sarjade nimetusi ja nende tähiseid.
Liigitusskeemi tasandid on:
1) funktsiooni tasand (nt juhtimine, personalitöö,
raamatupidamine, põhitegevus)
2) sarja tasand.
Liigitusskeemi funktsiooni tasandil võib esitada
struktuuriüksuse nimetuse.

Vead dokumentide loetelu (liigitusskeemi)
koostamisel ja muutmisel
• Dokumentide loetelu tähistussüsteem ei ole järjekindel
• Sarjade moodustamisel ei lähtuta dokumentide
vahelistest seostest, vaid järgitakse sarjade
moodustamisel vaid liigitunnust
• Sarjade moodustamisel ei selgu alati üheselt, milliseid
dokumente sinna paigutatakse, vaid lähtutakse sageli
üldtunnusest kirjavahetus, mis sageli on vaid üks
võimalik kindla dokumendi edastamise viis
• Sarjade moodustamisel ei arvestata tegelike
vajadustega.

Liigitusskeem (TKTA)
TKTA § 12 (4) Asutus analüüsib teabe kasutamist ja
vajalikkust, tuvastab sama teabe dubleerimise eri
vormingutes ja hoiukohtades, määrab puuduvad
säilitustähtajad ja juurdepääsutingimused,
määratleb arhiiviseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud
teabe ja liigitab selle arhiiviseaduse § 13 alusel
kehtestatud määruses (arhiivieeskiri) sätestatud
liigitusskeemis.

Liigitusskeem (2)
Sari seob ühe või mitme tunnuse alusel
kokkukuuluvaid dokumente.
Sari moodustatakse järgmiste tunnuste alusel:
1) dokumendiliik;
2) sisu või teema;
3) funktsioon või tööprotsess(id), mille käigus
dokumendid luuakse;
4) koht asjaajamissüsteemis;
5) säilitustähtaeg;
6) juurdepääsutingimus.

Dokumendihalduse kord
Avalikus sektoris – kohustus!
Avalike ülesannete täitmine teiste
organisatsioonide poolt (AS, OÜ, SA jne)
Ühtsed reeglid dokumentide haldamiseks
◦ Dokumendihalduse kord vm normdokument
◦ Üheselt mõistetav, lihtne sõnastus
◦ Kasutajasõbralik
◦ Praktiliselt kasutatav
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Juhise näidisstruktuur
1.
2.
3.
4.

Eesmärk, kasutusulatus
Õiguslik keskkond (võib olla ka lõpus)
Dokumendihalduse periood ja –keel
Töökorralduslikud protsessid (sideandmed;
e-posti kasutamise reeglid; teabe
avaldamine, avalikustamine;
juurdepääsupiirangud; teabenõude täitmine)
5. Infosüsteemide kasutamine

Juhise näidisstruktuur (2)
6. Dokumendihalduse korraldamine (töötajate
pädevus ja vastutus; tutvustamine uutele
töötajatele)
7. Dokumendid (dokumentide loomise
üldnõuded, elemendid, dokumentide liigid, sh
e-kirjad)
8. Dokumentide koostamine ja vormistamine (sh
allkirjastamine, kinnitamine jne, erinevate
dokumentide loomise protseduurid (võivad olla
ka lisadena))
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Juhise näidisstruktuur (3)
9. Dokumendiringlus ja dokumentide haldamise
protsessid
10. Pitsatid (kasutamine, hoidmine) vajadusel
11. Dokumentide loetelu (säilitustähtaegade
määramine)
12. Dokumentide pidamine, kustutamine,
hävitamine
13. Arhiivihalduse korraldamine
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Juhise näidisstruktuur (4)
14. Dokumendihalduse üleandmine ja
vastuvõtmine
15. Viited ja kaasnevad dokumendid
16. Dokumendihalduse korra lisad (kasutatavad
mõisted ja lühendid; dokumentide elementide
kirjeldused; dokumentide loomise protsessid;
dokumendiringluse korraldus; dokumentide
näidised).
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Kokkuvõtteks …..
Dokumentide haldamine toimib pidevate
muutuste olukorras, mis eeldab
◦ sisemiste reeglite ajakohasena hoidmist, regulaarset
läbivaatamist ja muutuvate nõudmiste, ressursside
ning dokumendihalduse arendamise prioriteetidega
vastavusse viimist.
Dokumendihalduse personal peab tavakasutajale
pakkuma piisavat tuge (nõustamine, koolitus, näidised,
mallid)

Arhiivitöö korraldus
organisatsioonis
•
•
•

PA BER- J A D IGITA A LSETE D OKUMENTID E KOOSHA LD USE
PÕHIMÕTTE D
PA BERD OKU ME NT ID E J A D IGITA A LSE TEA BE
KOOSHA LD A MI SE MEETOD ID J A VÕTTED
TEA BE LÜHI- J A PIKA A J A LINE SÄ ILITA MIN E
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Mis teeb dokumendi- ja
arhiivihalduse keeruliseks?
eri tüüpi dokumendid (paberil, digitaalsed, fotod,
negatiivid, heli- ja video)
eri versioonid/kavandid dokumendist
osa dokumente on jäädavalt kadunud (üle
kirjutatud, kustutatud, failivorming, mis ei avane)
dokumendi otsing raskendatud, dokumendid ei ole
arvele võetud
e-kirjad sageli ei ole „ametlikud dokumendid“
digitaaldokumendid ei ole vajalikul määral
kirjeldatud
19

Arhiivihalduse korraldus, millega
arvestada?
Edukas dokumentide säilitamine algab nende loomiseks
kasutatavate teabekandjate, teabe jäädvustamise vahendite
ning protsesside ja tehnoloogiate valikust – millised on

organisatsiooni võimalused, mis on
säilitustähtajad!
Organisatsioonil tuleb dokumendis oleva teabe säilimise
kindlustama vastavalt õigusaktidele ja praktilisele
vajadusele.
◦ Mida pikem on dokumentide säilitustähtaeg, seda
kvaliteetsemaid lähte- ja säilitusmaterjale tuleb nende
loomisel kasutada ning säilitusnõudeid arvestada.

Organisatsiooni kohustused:
• tagada dokumendihalduse käigus seadustest ja teistest
õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmise ja otsuste
vastuvõtmise täpse ja küllaldase dokumenteerimise
vähemalt õigusaktidega ettenähtud ulatuses
• tagada kontrollimist (auditeerimist) võimaldava
dokumenditöö korraldus
• tuleb täita dokumentide säilitusnõudeid
• tagada juurdepääs dokumentidele/infole sõltumata
teabekandjast
• määrata valdkonna eest vastutavad isikud
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Nõuded dokumendi- ja arhiivihaldusele
Dokumentide haldamisel on oluline, et
 see peab olema teostatud süstemaatiliselt, st kõik toimingud
peavad olema kavandatud ja metoodiliselt teostatud –
järjepidevus!
 toimingud peavad olema kontrollitavad, st kõik toimingud,
mida dokumendiga tehakse peavad olema kontrollitud
dokumendi loomisest või saamisest kuni tema hävitamiseni
Dokumendihaldus peab olema teostatud järjekindlalt
◦ järjekindlus suhtumises dokumenti olenemata tema
väärtusest, järjekindlus ajas, haaratud peavad olema kõik
dokumendid, teabekandjad, vormingud
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Dokumentide loomine –
kas paberil või digitaalselt?
Digitaalselt loodud dokumendid tuleks
vormistada paberil
 kui dokumendi autentsus, usaldusväärsus,
terviklikkus ja kasutatavus pole säilitustähtaja
jooksul täielikult tagatud
 pooltevahelise kokkuleppe korral, kui ühel
osapoolel puudub soov / suutlikkus digitaalselt
allkirjastatud dokumente säilitada

Dokumentide
originaalsuse probleem
 Paberdokumendi puhul on selgelt eristatavad
dokumendi originaal ja koopia
 Digitaaldokumendi puhul on tegemist enamasti ainult
dokumendi originaalidega
 Erisus - skaneeritud paberdokument ja väljaprinditud
digitaaldokument on alati koopiad
 Digiteabe viimine paberile ja vastupidi vajab
täiendavat korraldamist.
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ARHIIV / ARHIVAAL
◦ Arhivaal on dokument, millele avalik arhiiv on
hindamise tulemusena andnud arhiiviväärtuse
◦ Avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud
arhivaal antakse üle Rahvusarhiivile, kui seadus ei
sätesta teisiti.
◦ Arhiiv on arhivaalide kogumise, säilitamise,
korrastamise ja kasutamisega tegelev arhiiviasutus

Arhiivikorrastamise juhis/osa
Dokumentide liigitamise alused, DL koostamine
◦

koostamise põhimõtted, vastutav isik, kehtestamine,
säilitustähtaja määramine, liigitusskeemi toimimine,
muutmine

Dokumentide hoidmine asutuses
◦
◦

paigutamine toimikutesse, vastutajad
juurdepääsu ja ohutuse tagamine

Ülevaade arhiivi koosseisust

Arhiivikorraldust reguleerib arhiiviseadus ja selle
rakendusakt arhiivieeskiri, + RA juhised!
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Arhiivikorrastamise juhis/osa (2)
Dokumentide eraldamine (eraldamise etapid)
◦ Dokumentide koondamine tsentraliseeritud
hoidmiseks (arhiiviruum, tehniline korrastamine,
kuidas ja kes teeb)
◦ Arhiiviruumi juurdepääsu ja dokumentide
kasutamise kord (juurdepääsupiirangud,
juurdepääsu tagamine)
◦ Dokumentide (arhivaalide) üleandmine avalikku
arhiivi
◦ Dokumentide hävitamise kord

o otstarve, kes koostab, kes täiendab
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Arhiivi moodustamise põhimõtted ja
dokumendihaldus
Päritolupõhimõte
mille järgi ühe arhiivimoodustaja tegevuse käigus
loodud või saadud arhivaalid kuuluvad kokku ja
neid ei või segada teist päritolu arhivaalidega.
Dokumentide jaotamisel arhiivimoodustajate (aluseks
tavaliselt juriidiline iseseisvus) vahel määratakse
nende hilisem kuuluvus arhiivis.
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Arhiivi moodustamise põhimõtted ja
dokumendihaldus
Algse korra austamise põhimõte
mille kohaselt arhiivikorrastamisel säilitatakse kord,
mille arhiiv sai arhiivimoodustaja asjaajamise või
tegevuse käigus.

Dokumentide igapäevane kaustadesse paigutamine
määrab nende hilisema järjekorra säilikus.
Dokumentide õige järjekorra säilitamine st registratuuri
järgimine säilitamisel ei sõltu andmekandjast –
eesmärgiks on säilitada dokumentide vaheline seos.

Nõuded arhiivikorrastamisele
Dokumentide sisuline ümberkorrastamine
säilikusiseselt ei ole lubatud
Korrastamine peab olema optimaalne, s.t.
vastama toimiku säilitustähtajale
Korrastamisel kasuta ainult selleks sobivaid
vahendeid
Tähistamisel järgi dokumentide loetelus
kasutatavaid tähiseid
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Arhiivi korrastamine
hübriidasjaajamise tingimustes
•Arhiivi füüsiline korrastamine peab olema ajas
järjepidev ja vastama andmekandja iseloomule.
•Korrastuse ühtsus rajaneb ühtsel
viitamissüsteemil, mille aluseks on ühtne
dokumentide loetelu.
•Omavahel sisuliselt ja kontekstuaalselt seotud
dokumendid võivad asuda füüsiliselt erinevates
kohtades.

Arhiivi korrastamine
hübriidasjaajamise tingimustes (2)
• Omavahel sisuliselt ja kontekstuaalselt seotud
dokumentide korrastusmeetodid ja –vahendid
võivad olla erinevad.
• Omavahel sisuliselt ja kontekstuaalselt seotud
dokumentide korrastamisperiood võib olla
erinev.

Millest hoiduda?

Säilitamise peamised probleemid

• Arhiivikorrastamisel järgi organisatsiooni eripära
tutvudes eelnevalt organisatsioonis
dokumendisüsteemiga
• Dokumentide loetelu muutmisel ära muuda juba
kasutusel olnud sarjade tähiseid, sest sellega kaob
järjepidevus arhiivis
• Dokumentide perioodilisel korrastamisel tuleb alati
aluseks võtta eelnev süsteem
• Dokumentide kirjeldamisel ja korrastamisel tuleb
arvestada hilisema kasutamisvajadusega

andmekandjate vananemine ja kulumine
kasutamise käigus, muutumine
kasutamiskõlbmatuks
riistvara jm seadmed, mida kasutatakse,
iganeb, kaob kasutusest
tarkvarakeskkond, milles digitaaldokument
loodi ja kasutati kaob käibelt või uueneb ning
ei võimalda vana failivormingu kasutamist


vormingu probleem

terviklikkuse ehk tõestusväärtuse probleem
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Dokumentide hävitamine
•Dokumendid võib hävitamiseks eraldada peale
säilitustähtaja möödumist
•Avalikult arhiivilt taotletakse luba dokumentide
hävitamiseks eraldamiseks juhul kui arhiiviväärtus
või selle puudumine pole varem välja selgitatud
• Hävitamine dokumenteeritakse hävitamisaktiga

Rahvusarhiivi juhised
Mittetulundusühingute arhiivide korrastamine
Vt http://www.ra.ee/wp-content/uploads/2016/06/mittetulundus.pdf

NB! Arhivaale ei hävitata
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