
Organisaation tiedonhallinnan vastuut  

    
Siikajoen kunta on TiHL:n (906/2019, 4§) tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintayksikön johto koostuu 

kunnanjohtajasta ja kunnanhallituksesta. Tiedonhallintayksikön johto on päättänyt tiedonhallinnan toteuttamiseen 

liittyvistä vastuista seuraavasti: 

Tiedonhallinnan järjestämisvastuu: kunnanjohtaja 

Tiedonhallintamalliin liittyvät vastuut: 

• Tiedonhallintamallin dokumentoinnista ja ylläpidosta vastaavat seuraavat viranhaltijat: 

o hallintopalvelut: hallintojohtaja  

o tekniset palvelut: tekninen johtaja 

o sivistyspalvelut: sivistysjohtaja  

• Ylläpitäjät voivat delegoida dokumentointia oman organisaation sisällä tai dokumentointityötä voi ostaa 

ulkopuoliselta taholta. Vastuu säilyy kuitenkin viranhaltijalla.  

• Tiedonhallintamallin muutosten vaikutustenarviointi  

o Arvioinnin tekemisestä vastaa se palvelu, joka muutosta on tekemässä 

o Vaikutustenarviointi käsitellään erikseen päätösmenettelyssä 

• Prosessikuvauksista vastaavat toimialajohtajat 

• Tiedonhallintamallin päätöksentekomenettely  

o Kunnanjohtaja hyväksyy muutokset tiedonhallintamalliin 

o Tiedonhallintamalli viedään tiedoksi kunnanhallitukselle kerran vuodessa 

 

Asiakirjahallintoon ja tiedonhallintaan liittyvät vastuut: 

• Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitää arkistonhoitaja 

• Asiakirjapyyntöihin vastaavat arkistonhoitaja sekä tiedonhallintavastaavat. Pyyntöihin liittyvästä 

päätöksenteosta vastaavat toimialajohtajat. 

• Asiakirjojen käsittelyn ja tiedonhallinnan valvonnasta vastaa toimialajohtajat. 

• Asianhallinnasta vastaa hallintojohtaja 

• Palvelujen tiedonhallinnasta tiedonhallintayksikössä vastaa kunnanjohtaja 

• Säilytysaikojen kokonaisvastuussa on arkistonmuodostaja. Säilytysaikojen toteuttamisvastuussa ovat 

toimialojen tiedonhallintavastaavat. Henkilötietojen säilytysajat määrittelee rekisterinpitäjä. 

• Arkistotoimesta vastaa hallintojohtaja ja arkistosta arkistonhoitaja yhdessä tiedonhallintavastaavien kanssa.  

 

Tietoturva- ja tietosuojavastuut: 

• Tietoturvan kokonaisvastuussa on kunnanjohtaja.  

• Toimialajohtajat vastaavat toimialansa sisäisestä tietoturvasta. 

• Riskienhallinnasta ja varautumisesta on vastuussa kunnanjohtaja yhdessä toimialajohtajien kanssa.  

• Teknistä tietoturvaa hankitaan useilta eri toimittajilta. 

• Kunnan tietosuojavastaavana toimii ICT-asiantuntija. 

• Siikajoen kunta ostaa tietosuojapalveluita Joki ICT Oy:ltä. 

 

Tietohallinto 

• Kokonaisvastuu tietohallinnosta on kunnanhallituksella. 

• Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat tietohallinnon järjestämisestä omalla toimialallaan. 



• Tietohallinnon tehtävänä on suunnitella kunnan tarvitsemaa ICT:tä kokonaisuutena. 

• Tietohallinto vastaa järjestelmien yhteentoimivuudesta organisaation sisällä ja viranomaisasioinnissa. 

 

ICT-palvelut ja tietojärjestelmät 

• Kokonaisvastuu tietojärjestelmistä on kunnanjohtajalla. 

• Toimialajohtajat vastaavat toimialojensa tietojärjestelmistä. 

• ICT-palvelut tuottaa työasemapalvelutukea. 

• Joki ICT Oy vastaa tietoliikenteestä ja Tietolatva Oy palvelimien toiminnasta. 

• Tietojärjestelmien toiminnan laadunvarmistuksesta vastaa ICT-palvelut 

• Tietojärjestelmien toiminnasta ja niiden teknisestä yhteen toimivuudesta vastaa 

o ICT-palvelut 

o tietojärjestelmän toimittajat 

o pääkäyttäjät 

 

Vastuut tietovarannoista ja rekisterinpidosta 

•  Kokonaisvastuu rekisterinpitäjän eri tietovarannoista kuuluu toimialajohtajille, jotka ovat kunnan edustajia. 

• Rekisterien operatiivisina yhteyshenkilöinä toimivat arkistonhoitaja sekä tiedonhallintavastaavat. 

• Vastuisiin kuuluu myös huolehtia terminologisesta yhteensopivuudesta (ns. semanttinen yhteentoimivuus) 

o Yhteentoimiva.suomi.fi 

 

 

 

 

 


