Punkalaitumen kunta
asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja
käyttötarkoitus
Tiedonhallintalaki (906/2019) määrää tiedonhallintayksikön ylläpitämään
tietovarannoistaan julkisuuskuvausta, jonka avulla asiakkaat ja asianosaiset voivat
yksilöidä tietopyyntönsä kuten laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999,
13 §) edellyttää.

Punkalaitumen kunta muodostaa tiedonhallintayksikön ja edellä mainitun lain
tarkoittamia tietoja sillä on asiarekisterissä sekä eri toimialojen palveluita
tuotettaessa muodostuneissa henkilörekistereissä.
Pääsääntöisesti viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, lain (321/1999) 3. ja 4. luvussa
määritellään tarkemmin kenellä on oikeus saada tietoja ja kuinka ne on hänelle
toimitettava.
Punkalaitumen kunnan hallintosäännön 30 § määrää asiakirjojen antamisesta
seuraavalla tavalla :
”Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnanjohtaja tai hallinto- ja
talousjohtaja. Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista
koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.”

Punkalaitumen kunnan tietovarannot
Punkalaitumen kunnan tietovarannot koostuvat sekä arkistoiduista tietovarannoista
että eri toimialojen rekistereissä olevista henkilötietovarannoista.
Asiakirjojen arkistointi perustuu arkistolakiin (831/1994) sekä sen perusteella
annettuihin säilytysaikaohjeistuksiin. Arkistonmuodostajina toimivat sekä kunnan
nykyiset toimielimet että jo lakkautetut.
Henkilörekistereissä oleva tietoja käsitellään noudattaen tietosuojalakia (1050/2018)
ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).
Rekistereiden tiedot voivat olla hajautettuina eri tietojärjestelmissä, sähköisissä
tallennusvälineissä sekä manuaalisesti käsiteltävässä muodossa kuitenkin kuuluen
yhteen rekisteriin.
Tieto rekistereiden käyttötarkoituksista, tietosisällöistä ja säilytysajoista sekä
rekistereiden vastuuhenkilöistä löytyy Punkalaitumen kunnan internetsivuilta
https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=10450.

henkilöstö

•

taloushallinto

•

tilavaraukset

•

markkinointi

•

hankkeet

•

luottamushenkilöt

•

tonttivaraukset

•

vaaliluettelot

•

yhdistykset

•

yritykset

•

Facta-kuntarekisteri

Tietovarannot
•

henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmä

•

taloushallinnon
tietojärjestelmä

•

asianhallintajärjestelmä

•

nimi

•

henkilötunnus

•

diaarinumero

•

asiatunnus

•

osoite

•

yhdistyksen
nimi

•

yrityksen nimi

HAKUSANAT

•

TIETOJÄRJESTELMÄT

asianhallinta

HALLINTOTOIMI

•

varhaiskasvatuksen
asiakasrekisteri

•

kirjaston
asiakasrekisteri

•

nuorisopalveluiden
asiakasrekisteri

•

työllisyyspalveluiden
asiakasrekisteri

•

liikuntapalveluiden
asiakasrekisteri

•

oppilas- ja
opiskelijahallintajärjestelmä

•

varhaiskasvatuksen
asiakastietojärjestelmä

•

kirjaston asiakastietojärjestelmä

•

työllisyyspalveluiden
asiakastietojärjestelmä

•

nimi

•

henkilötunnus

•

kirjastokortin
numero

HAKUSANAT

•

Tietovarannot

TIETOJÄRJESTELMÄT

perusopetuksen
asiakasrekisteri

SIVISTYSTOIMI

•

asuntohakemukset

•

kunnan omistamien
tilojen vuokralaiset

•

rakennusvalvonta

•

vesilaitoksen
asiakasrekisteri

Tietovarannot
•

taloushallinnon
tietojärjestelmä

•

vesilaitoksen
asiakastietojärjestelmä

•

rakennusvalvonnan
tietojärjestelmä

•

asianhallintajärjestelmä

•

nimi

•

henkilötunnus

•

kiinteistötunnus

•

vesimittarin
numero

HAKUSANAT

•

TIETOJÄRJESTELMÄT

asukasrekisteri

TEKNINEN TOIMI

•

Ohjeistus tietopyyntöjen tekemiseen
Yhteystiedot omien tietojen tarkistuspyyntöön henkilörekistereistä löytyvät
tietosuojaselosteista.
Asiakirjoja koskevat tietopyynnöt tulee tehdä asiasta vastaavalle viranomaiselle.
Mikäli ei ole selvillä kuka asiasta vastaava viranomainen on, pyynnön voi lähettää
myös sähköpostitse osoitteeseen
kunta@punkalaidun.fi, josta se välitetään asiasta päättävälle viranomaiselle.
Pyynnön voi lähettää myös postitse osoitteeseen
Punkalaitumen kunta
Vesilahdentie 5
31900 Punkalaidun.
Tällä hetkellä tietoja ei ole vielä mahdollista saada avoimesti teknisen
rajapinnan kautta.

