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Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus 
 
Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta 
tietovarannoistaan asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Jämsän kaupunki on tiedonhallintalaissa 
(906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. 
 
Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille yleiskuvaus kaupungin rekistereiden ja 
palvelujen tiedonhallinnasta. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan 
tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) 
edellyttämällä tavalla. Mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä tietovarantoja kunnalla on, palvelee hallinnon 
avoimuutta. Kuvauksessa on lueteltu hakutekijöitä, joilla tietoja voidaan hakea tietovarannon sisältämistä 
tietojärjestelmistä tai arkistoista. 
 
Kaupungin tietojen ja asiakirjojen käsittelyssä, säilyttämisessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan 
kuntalain, hallintolain, EU-tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain, julkisuuslain, tiedonhallintalain 
sekä arkistolain asettamia säännöksiä ja määräyksiä. 
 

Kaupungin tietovarannot 
 
Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua, loogisesti tai fyysisesti 
yhteenkuuluvien tietojen muodostamaa tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa. Jämsän kaupungin 
tietovarannot koostuvat fyysisistä tietovarannoista eli arkistoista ja loogisista tietovarannoista eli 
rekistereistä. 
 
Tietovarantoihin sisältyvät henkilörekisterit on kuvattu kaupungin verkkosivuilla julkaistavissa GDPR 
tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteissa kerrotaan henkilörekisterin käyttötarkoitus, rekisteristä 
vastaava viranhaltija ja yhteystiedot. Lisäksi tietosuojaselosteissa kuvataan rekisterin sisältämät tiedot, 
tietojen käyttö ja tietojen ylläpitoon käytettävät tietojärjestelmät. 
 
Fyysiset tietovarannot (arkistot) 
 
Kaupungin eri tehtävissä syntyneitä pitkään ja pysyvästi säilytettäviä paperiaineistoja säilytetään 
keskusarkistossa.  
 
Loogiset tietovarannot (rekisterit)  
 
Loogisen rekisterin käsite tarkoittaa sitä, että samaan käyttötarkoitukseen kerätyt tiedot kuuluvat samaan 
rekisteriin. Yhteen rekisteriin voi sisältyä monenlaisia ylläpitotapoja tai järjestelmiä sekä manuaalisia 
asiakirjoja, jotka kaikki liittyvät samaan tietojen käsittelytarkoitukseen. Rekisteröidyllä tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, jonka tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity on rekisteristä riippuen esimerkiksi 
asiakas, kuten kuntalainen tai esimerkiksi organisaation työntekijä tai yhteistyökumppani. 
Kaupunki hallinnoi useita henkilörekistereitä, joista keskeisimmät on kuvattu alla kaupungin 
rekisterinpitäjien mukaan. Kuvauksessa on myös tiivistelmä rekisterien käyttötarkoituksista sekä 
tarkoituksenmukaisilta osin tietoja rekisterien hallintaan käytettävistä tietojärjestelmistä. 
 
Jämsän kaupungin rekisterinpitäjät 
 
• kaupunginhallitus  

https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet
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• tarkastuslautakunta  
• keskusvaalilautakunta  
• sosiaali- ja terveyslautakunta  
• sivistyslautakunta  
• elinvoimalautakunta 
• Jämsän Ateria ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen johtokunta  
• Jämsän Vesi -liikelaitoksen johtokunta 
 
 
Kuvaus 
 

Tietovaranto ja 
tietojärjestelmä 

Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterinpitäjä 

Jämsän kaupungin 
asianhallintajärjestelmä Dynasty 

Asioiden rekisteröinti, vireille 
tulevien asioiden käsittely-
prosessi ja seuranta mm. 
julkaisu, toimielinten esityslistat, 
pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset 
ja kuulutukset  

Kaupunginhallitus / 
hallintopalvelut 

Tiedonohjausjärjestelmä Tiedonohjaussuunnitelmien 
ylläpitämiseen sekä tuottamaan 
asiakirjan sähköiseen 
säilyttämiseen tarvittavat 
luokittelutiedot ja prosessien 
käsittelyvaiheiden ohjaustiedot 
eri tietojärjestelmiin. 

Kaupunginhallitus / 
hallintopalvelut 

Fyysiset tietovarannot (arkistot) Arkisto tarkoittaa asiakirjojen 
säilytykseen tarkoitettua tilaa tai 
rakennusta. Jämsän kaupungin 
arkistot koostuvat pitkään ja 
pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja 
sisältävästä päätearkistosta ja 
toimialojen lähiarkistoista. 

Kaupunginhallitus / 
hallintopalvelut 

Luottamushenkilörekisteri   
HR Po-järjestelmä 

Kunnan luottamushenkilöiden 
yhteystietojen ja 
kokouspalkkioiden maksussa 
tarvittavien tietojen hallinnointi   

Kaupunginhallitus / 
talouspalvelut 

Sidonnaisuusrekisteri   
 

Kaupungin luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden 
sidonnaisuustietojen ylläpito  
johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä ja muissa yhteisöissä 
merkittävästä varallisuudestaan 
sekä muista sidonnaisuuksista, 
joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien 
hoitamisessa 

Kaupunginhallitus / 
tarkastuslautakunta  

https://www.jamsa.fi/paatoksenteko/sidonnaisuusrekisteri
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Tietovaranto ja 
tietojärjestelmä 

Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterinpitäjä 

Taloushallinnon palvelujen 
rekisterit 

Talousarvion laadinta, 
kirjanpidon raportointi 

Kaupunginhallitus / 
talouspalvelut   

 Kirjanpito, sisäinen laskenta, 
konsernitilinpäätös, 
käyttöomaisuuskirjanpito, 
laskutus, myynti- ja 
ostoreskontra 

 

 Kassaennusteseuranta  
 Ostolaskujen käsittely ja 

maksatus 
 

 Kassatapahtumien vastaanotto, 
ulkoinen ja sisäinen laskutus                                                                    

 

 Lainahallintajärjestelmä  
 Perintä  
Henkilöstöhallinnon HR Po 
rekisterit ja tietovarannot  

Palkkojen, palkkioiden ja 
korvausten laskeminen ja 
maksaminen sekä 
palkanlaskennassa tarvittavien 
tietojen vastaanottaminen ja 
välittäminen eri sidosryhmille 
lakisääteisten velvoitteiden 
hoitamiseksi.  

Kaupunginhallitus / 
talouspalvelut   

 Palveluaikoihin perustuvien lisien 
laskeminen 

 

 Työsopimusten, 
virkamääräysten, poissaolojen ja 
muutosilmoitusten sähköinen 
tallennus ja hyväksyntä 

 

 Vuosilomien ja säästövapaiden 
suunnittelu, hyväksyntä ja 
seurantajärjestelmä 

 

 Matkalaskujen syöttö, 
hyväksyminen, maksatus ja 
tilastointi. Ajopäiväkirjan syöttö 
ja ohjelmallinen siirto 
matkalaskuksi 

 

Henkilöstöhallinnon rekisteri Työvuorojen suunnittelu ja 
toteuma 

Kaupunginhallitus / 
henkilöstöpalvelut 

Työhyvinvoinnin rekisteri Riskien arviointi  
Matkailun, markkinoinnin ja 
viestinnän tietovarannot 

Henkilöstön 
korttitulostusohjelma  

Kaupunginhallitus 

 Tiedotejakelukanava   
 Mediaseuranta   
 Julkinen verkkosivusto   
 Kaupungin käyttämiä viestintä- ja 

vuorovaikutuskanavia  
 

 Editointiohjelmat  
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Tietovaranto ja 
tietojärjestelmä 

Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterinpitäjä 

Tietohallinnon rekisterit ja 
tietovarannot 

Sisäinen intranet  Kaupunginhallitus / 
hallintopalvelut 

 Käyttäjätietojen 
ohjausjärjestelmä  

 

 Käyttäjien tuottama sisältö, 
käyttäjätiedot, teams-
kokoustiedot, sähköposti, 
kalenteri, yhteystiedot  

 

Työllistämisyksikön  
asiakasrekisteri ja tietovaranto 
 

Työllisyyspalvelujen 
järjestämiseen tarvittavien 
tietojen hallinnointi 

Kaupunginhallitus / 
työllistämisyksikkö 

Varhaiskasvatuksen 
asiakasrekisteri ja tietovaranto   

Varhaiskasvatuksen 
toiminnanohjaus. Rekisterin 
avulla toteutetaan ja sitä 
hyödyntävien tietojärjestelmien 
avulla hoidetaan kunnallisen ja 
yksityisen varhaiskasvatuksen 
asiakas- ja päätöstietojen 
ylläpito, laskutus sekä tilastointi. 

Sivistyslautakunta / 
varhaiskasvatus   

Perusopetuksen  
oppilasrekisteri ja tietovaranto 

Oppilas-, opettaja- ja  
henkilöstötietojen, opetuksen  
järjestämisen, arvioinnin ja  
kodin ja koulun välisen  
tiedottamisen hallinnointi. 

Sivistyslautakunta / 
perusopetus 

Lukion  
oppilasrekisteri ja tietovaranto 

Oppilas-, opettaja- ja  
henkilöstötietojen, opetuksen  
järjestämisen, arvioinnin ja  
kodin ja koulun välisen  
tiedottamisen hallinnointi. 

Sivistyslautakunta / 
lukiokoulutus 

Työväenopiston rekisteri ja 
tietovaranto HelleWi 

Työväenopistoon 
ilmoittautuneiden opiskelijoiden 
henkilötietojen ym. 
oppilashallintoa varten. 
Opettajien henkilötiedot 
palkanmaksua varten 

Sivistyslautakunta / 
elämänlaatupalvelu 

Kirjastojärjestelmän 
asiakasrekisteri ja tietovaranto  

Järjestelmässä olevia 
asiakastietoja käytetään 
lainausoikeuden tarkistamiseen 
ja lainaustoiminnan hoitamiseen. 

 

Musiikkiopiston rekisteri Musiikkiopistoon 
ilmoittautuneiden opiskelijoiden 
henkilötietojen ym. 
oppilashallintoa varten. 
Opettajien henkilötiedot 
palkanmaksua varten 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tietovarannot 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kaupunginhallitus / 
sosiaali- ja 
terveyslautakunta 

https://www.jamsa.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveys
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Tietovaranto ja 
tietojärjestelmä 

Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterinpitäjä 

Asumisen tietovarannot  Asukasvalinnat, jätehuollon 
järjestäminen 

Kaupunginhallitus / 
elinvoimatoimiala 

 Loppusijoitusalueen 
vaakaohjelma 

 

 Kiinteistön omistajien 
asiakasrekisteri sekä 
myyntilaskujen laskutusohjelma. 

 

 Jätepisteiden tyhjennysten 
seuranta 

 

Kaavoituksen ja rakentamisen 
tietovarannot 

Kaavatiedot, tonttijakotiedot  Kaupunginhallitus / 
elinvoimatoimiala 

 Rakennuksen ja rakennelman 
tiedot, lupa- ja hanketiedot. 
 

 

 Kaavojen laadinta, tonttijako-, 
yleisten alueiden- ja 
tonttikarttojen piirtäminen.  
Kiinteistöraja-, kanta-, ja 
opaskartan ylläpito. 
Johtokarttojen ylläpito 
Kunnallistekniikan suunnittelu. 

 

 Rakennus- ja huoneistorekisteri  
 Rajapinnoille jaettavaksi  
 Rakennuslupa- ja valvontatiedot, 

rakennustiedot, osoitetiedot, 
poikkeusluvat, suunnittelutarve- 
ratkaisut 

 

 Maastomittaustietojen purku ja 
käsittely 

 

Liikekumppanirekisterit Vesi- ja jätevesilaskutuksen 
ylläpitoon kunnallistekniikkaan 
liittyneiden asiakkaiden tietojen 
keräämiseen, sopimusten 
tekemiseen, kulutuksen 
laskuttamiseen, 
vesimittarilukemien 
tallentamiseen liittymismaksujen 
laskemiseen ja tilinpäätökseen  

Vesiliikelaitoksen 
johtokunta 

Ums-tietokanta Käytetään 
häiriötilanteissa tekstiviestien 
ja sähköpostien lähettämiseen. 
Häiriökarttaa 
käytetään työmaiden 
paikantamisen ja ilmoittamiseen 
esim. vesijohtokorjauksissa 

Vesiliikelaitoksen 
johtokunta 

Jamix-tietokanta Tilausten ja jakelureittien 
käsittelyohjelma, 
varastokirjanpito- ja 
tilausohjelma keittiöille 

Ateria liikelaitoksen 
johtokunta 
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Tietopalvelu ja tietopyynnöt 
 
Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto 
viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Kaupungin asiakirjoja koskevat tietopyynnöt suunnataan suoraan 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tai toimialan kirjaamispisteeseen tietopyyntölomakkeessa osoitetulla 
tavalla. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja kaupungin eri viranomaisista. 
 
Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus 
siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyn tietopyynnöt tehdään sitä varten 
laaditulla lomakkeella. 
 
Lisätietoja: 
kaupungin tietosuojaselosteet ja tietopyyntölomakkeet 
kaupungin keskusarkisto ja tutkimuslupalomake 
 
Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö 
 
Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö 
tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan 
päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista 
asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. 
Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi 
sähköpostitse. 
 
Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö 
 
Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain 
tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan 
henkilöllisyytensä. Kaupunki voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan 
tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. 
Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö tehdään kirjallisesti asianosaisen tietopyyntölomakkeella, 
jonka tulee sisältää tietojen pyytäjän omakätinen allekirjoitus. Salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja 
luovutetaan vain niille tahoille, joilla on salassa pidettävään tietoon oikeus. 
 
Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat 
 
Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa 
tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista 
suuremman työmäärän, asia ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden 
kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on 
maksimissaan yksi kuukausi. Tietosuoja-asetuksen perusteella tehtyyn tietopyyntöön on vastattava 
kuukauden kuluessa taikka, jos pyyntö on hyvin laaja, kolmen kuukauden kuluessa. Rekisteröidylle on 
kuitenkin tässä tapauksessa ilmoitettava kuukauden kuluessa tietopyynnön käsittelytilanteesta. 
Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin 
voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu. Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativan 
tiedon antamisesta voidaan periä kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan. Tietosuoja-
asetuksen perusteella henkilötietoja luovutettaessa on varmistuttava pyytäjän henkilöllisyydestä. 
 
Lisätiedot: kaupungin kirjaamon yhteystiedot  
 
 

mailto:kirjaamo@jamsa.fi
https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/tietosuojaselosteet
https://www.jamsa.fi/info-ja-asiointi/asiointipalvelut/keskusarkisto
mailto:kirjaamo@jamsa.fi
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Rekisteröidyn tietopyynnöt (tietosuoja-asetus) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia 
henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Jos 
rekisteröity pyytää tietojaan nähtäväksi, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Mikäli asiakkaalla on pääsy asiointijärjestelmään, on tietojen tarkastus helpointa tehdä itse 
järjestelmään kirjautumalla. Mikäli asiakas ei itse pääse omiin tietoihinsa, on tietojen tarkastuspyyntö 
mahdollista tehdä tietopyyntölomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella 
varustettuna lomakkeessa osoitettuun paikkaan. Lomakkeella on mahdollisuus pyytää nähtäväksi myös 
huollettavansa tietoja, mikäli tietojen saamiseen on oikeus.  
 
Tiedon antamisesta päättävä viranhaltija 
 
Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää julkisuuslain mukaan se viranomainen, jonka hallussa asiakirja 
on. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt päättää hallintojohtaja ja 
potilasarkistoa koskevat tietopyynnöt hallintoylilääkäri. Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää 
asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa perustelut 
sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi. Toimielimen ja 
viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan 
hallinto-oikeudelta. Tietosuoja-asetuksen perusteella tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjän 
edustaja eli toimialan tai palvelualueen johto. Tietojen luovuttamisesta voidaan kieltäytyä vain 
Tietosuojalain (1050/2018 33§ ja 34§) perusteella ja kieltäytymistodistus on annettava kirjallisena. 
Rekisteröity voi saattaa asian edelleen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 
 
Hakutekijät, joilla asiakirjoja voi hakea 
 
Kaupungin asiakirjoja tai muita tietoja voidaan hakea asiarekisteristä tai tietojärjestelmästä mm. seuraavilla 
hakuperusteilla: 
• asiakirjan tai asian nimi  
• diaarinumero 
• kiinteistötunnus 
• henkilön nimi esim. asiakas tai päätöksentekijä 
• organisaation nimi  
• henkilötunnus tai y-tunnus  
• asian käsittelyvaiheet ja siinä tehdyt päätökset  
• käsittelyprosessin tila avoinna tai suljettu 
• päätöksentekijä  
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: www.jamsa.fi 
 
 
 

http://www.jamsa.fi/
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