
    SIIKALATVAN KUNTA  
 
Asiakirjajulkisuuskuvaus  

 
Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteutumista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista 
tietovarannoista ja asiarekistereistä. Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 
28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntamme asiakkaita 
tietopyyntöjen tekemisessä. 
Kuvauksen avulla kuntalaiset ja asianosaiset voivat yksilöidä entistä paremmin tietopyyntönsä.  
Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten Siikalatvan kunnan asiarekisteri 
ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet.  
 
Siikalatvan kunnan asiarekisteri  

 
Siikalatvan kunta ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista 
ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, 
hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, 
esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä. 
Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy asianhallintatietojärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä 
paperiaineistoon. 
 
Palvelujen tiedonhallinta ja tietovarannot  

 
Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien 
tietojen muodostamaa tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa. 
Siikalatvan kunnan tietovarantoja ja rekistereitä on sekä analogisessa (paperi) että digitaalisessa 
(sähköisessä) muodossa. 
 
Siikalatvan kunnan tietojen ja asiakirjojen käsittelyssä, säilyttämisessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä 
noudatetaan lakien (kuntalaki, hallintolaki, EU-tietosuoja asetus, kansallinen tietosuojalaki, julkisuuslaki, 
tiedonhallintalaki ja arkistolaki) asettamia säännöksiä ja määräyksiä. 
 
Hallintopalvelut  

Keskeisiä aineistoja ovat hallinnon avoimuuden, hallinnon rakenteiden, kunnan yhteisten palvelujen ja 
kehittämistä koskevien hankkeiden ja työryhmien asettamispäätökset, hankesuunnitelmat, kokousasiakirjat, 
loppuraportit. 

Hallintopalvelujen tietovarannot koostuvat yleishallinnon tietovarannoista, jotka liittyvät lakisääteisten 
tehtävien hoitamiseen, hallinnon järjestämiseen ja ohjaukseen, yhteistyöhön, hanketoimintaan, päätöksen 
tekoon, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan, tarkastustoimeen ja vaalien järjestämiseen. 
Henkilöstöhallinnon tietovarannoista, jotka liittyvät henkilöstön palkkaamiseen, rekrytointiin ja 
palvelussuhteen hoitamiseen.  
Taloushallinnon tietovarannoista, jotka liittyvät taloushallinnon ohjaukseen, suunnitteluun ja seurantaan, 
rahoitus- ja varainhankintaan, kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen, tilinpäätökseen, omaisuuden hallintaan ja 
hankintoihin.  
 
Elinkeinopalvelut  

 
Elinkeinotoiminnan tietovarannot koostuvat elinkeinotoimintaan liittyvästä neuvonnasta ja asioiden 
käsittelystä.  

 
Maaseutupalvelut  
 
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tietovarannot, jotka liittyvät maatalousyrittäjien tuki- ym. asioihin.  

 



Lomituspalvelut 
 
Tietovarannot liittyen maatalousyrittäjien vuosiloma- ja sijaisapuasioihin (31.12.2022 asti).  

 
Sivistystoimen palvelut  
 
Yleissivistävään koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvät tietovarannot. 
Varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetukseen liittyvät tietovarannot. 
 
Hyvinvointipalvelut 
 
Hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja koordinointiin: liikunta- ja nuorisopalveluihin, sekä 
tapahtumapalveluihin liittyvät tietovarannot. 
Kulttuuri-, kirjasto- ja tapahtumapalveluihin liittyvät tietovarannot.  
 

Tekniset palvelut  
 
Teknisen lautakunnan toimialaan, maankäytön suunnitteluun, rakennuttamiseen, metsätalouteen, 
toimitilojen ja huoneistojen vuokraukseen, kunnallistekniikan suunnitteluun, kunnossapito- ja 
käyttötehtäviin, väestönsuojeluun ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyvät tietovarannot.  
Rakennuslautakunnan toimialaan kuuluvaan lupamenettelyyn, valvonta- ja neuvontatoimeen liittyvät 
tietovarannot.  

 
Tietopyynnöt  
 
Jokaisella on oikeus saada tieto kunnan julkisista asiakirjatiedoista. Pyytäjän ei tarvitse perustella 
pyyntöään eikä selvittää henkilöllisyyttään, mutta pyynnön kohteena olevan asiakirjatiedon sisältö on 
yksilöitävä riittävästi. Yleensä tieto annetaan asiakkaan pyytämällä tavalla. Kopioista peritään 
kunnanhallituksen päätöksen mukainen maksu. Sähköisesti luovutetusta tiedosta ei peritä maksua.  
 
Toimialojen arkistovastaavat huolehtivat julkisten asiakirjojen tietopalvelusta. Keskusarkistonhoitaja 
huolehtii päätearkistoon luovutettujen tietojen antamisesta.  
Salaisten tietojen antamisesta päättää pääsääntöisesti toimialajohtajat. 
Mikäli tietoja ei anneta, on pyytäjälle annettava kirjallinen viranhaltijapäätös perusteluineen ja 
muutoksenhakuohjeineen.  
 
Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. 
Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Kunnan vastaanottaessa tietopyynnön, joka 
kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle.  

 
Yhteystiedot tietopyynnön esittämiseksi  
 
Tietopyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteella siikalatvankunta@siikalatva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: 
Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 PULKKILA 


