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1. JOHDANTO
1.1. Tiedottamisen merkitys
Kunta on olemassa kuntalaisia varten. Kuntalaisilla on oikeus tietää, miten kunnan asioita hoidetaan sekä
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaisten hyvä palvelu edellyttää tehokasta sisäistä
ja ulkoista tiedottamista.
Tiedottamisen tarkoituksena on tarjota tietoa kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja
tavoitteista. Tiedottaminen tukee kunnan johtamista ja kehittämistä sekä strategisten tavoitteiden
toteutumista.
1.2. Tiedottamisen lähtökohta
Perustuslaki, kuntalaki, julkisuuslainsäädäntö ja hallintolaki säätelevät kunnan tiedottamisvelvollisuutta.
Perustuslaki määrittelee jokaisen perusoikeuden tietoon ja hyvään hallintoon. Viranomaisen asiakirjat
ovat pääsäännön mukaan julkisia ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Julkisen vallan
tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä
itseään koskevaan päätöksentekoon.
Julkisuuslainsäädäntö turvaa ja edistää tiedonsaantia. Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti ja
tiedonsaannin rajoittamiselle tulee olla objektiivinen peruste. Jos pyydettyjä tietoja ei voida antaa, on se
perusteltava.
Hallintolaki määrittelee hyvää hallintoa ja täydentää kuntalain tiedottamissäännöstä sekä julkisuuslain
säännöksiä tiedonsaannin edistämisvelvollisuudesta. Laajavaikutteisen asian vireilläolosta tulee ilmoittaa
ja varata mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Hallintolaissa säädetään myös viranomaisen
neuvonta- ja opastamisvelvollisuudesta sekä asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttämisestä.
Kuntalaki velvoittaa tiedottamaan ja luomaan edellytykset osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Kuntalain
mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tähän pyritään muun muassa tiedottamalla
kunnan asioista, järjestämällä kuulemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen
päätöksentekoa ja avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua.
Kuntalain tiedottamissäännöksessä velvoitetaan kuntaa tiedottamaan asukkailleen kunnassa vireillä
olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden
vaikutuksista. Edelleen kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta,
ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille tulee myös tiedottaa, millä tavoin
asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.
Maankäyttö- ja rakennuslaki säätelee alueiden käyttöön ja rakentamiseen liittyvää tiedottamista. Kaavoja
valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta siten, että niillä, joita asia koskee, on
mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Edelleen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole
merkitykseltään vähäisiä.
Kunnan velvollisuus tiedottaa koskee myös kuntakonsernia. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön
tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön
toiminnasta. Samoin on syytä menetellä yhä lisääntyvässä määrin käytössä olevien ostopalveluiden
suhteen.
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2. TIEDOTTAMISEN PERIAATTEET
Tiedottamisen periaatteet johdetaan Kontiolahden kuntastrategian arvopohjasta. Arvot ohjaavat
toimintaamme. Tiedottamisen periaatteet ovat seuraavat:
2.1. Avoimuus
Tiedottamisen tulee olla avointa, nopeaa ja tasapuolista. Edustuksellisessa demokratiassa tiedottaminen
on lähes ainoa tapa tarjota asukkaille mahdollisuus seurata ja valvoa kunnan päätöksentekoa.
Ajankohtaisista kuntalaisia kiinnostavista asioista tulee tiedottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tiedotettaessa
valmisteluvaiheessa
olevista
asioista
tulee
kuitenkin
aina
huomioida
julkisuuslainsäädännön asettamat rajoitteet.
2.2. Vastuullisuus
Jokaisella Kontiolahden kunnan työntekijällä ja viranhaltijalla on vastuu hyvästä tiedottamisesta. Se on
osa jokaisen työtä. Tiedottaminen ei ole vain virallisista päätöksistä tiedottamista, vaan myös
kaikenlainen neuvonta ja informointi liittyen kunnan toimintaan on tiedottamista. Välitön
palvelutiedottaminen, joko kasvokkain tai esimerkiksi puhelimitse, on yksi tehokkaimmista tiedottamisen
keinoista. Jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan, olemalla kohtelias ja avulias, rakentaa positiivista
mielikuvaa Kontiolahden kunnasta ja kunnan avoimesta tiedottamiskulttuurista.
2.3. Luottamus
Tiedotettaessa kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen.
Tiedottaminen lähtee asiakkaan / vastaanottajan tarpeista. Tiedottamisen tulee tavoittaa
mahdollisimman hyvin sitä tarvitsevat. Tiedottamisessa tulee pyrkiä oikea-aikaisuuteen ja
tasapuolisuuteen.
2.4. Yhteistyöhakuisuus
Kunnan tiedottamiseen kuuluvat myös kuntakuvan terävöittämiseen, palvelujen tunnetuksi tekemiseen ja
kunnan tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä markkinointi, kansainvälinen viestintä sekä suhdetoiminta,
joiden keskeisimpiä tavoitteita ovat kunnan ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen, asenteisiin
vaikuttaminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien tukeminen sekä matkailun edistäminen.
Viestintäkanavat tulee valita siten, että tiedottamisen perillemeno on tehokkainta.
2.5. Ulkoasun yhtenäisyys
Visuaalinen ilme on tärkeä kuntakuvan luoja ja imagotekijä. Visuaalinen ilme sisältää kaiken sen, mitä
kunnasta näkyy ulospäin painotuotteista arkkitehtuuriin ja ympäristönhoitoon. Yhtenäisellä visuaalisella
ilmeellä tehostetaan tiedottamisen vaikutusta sekä tunnistettavan kuntakuvan syntymistä.
Kontiolahden kuntaan on tehty yhtenäinen kirjepohja kaikkien käyttöön.
3. TIEDOTTAMISEN VASTUUTUS JA ORGANISOINTI
Kontiolahden kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka
hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan
viranhaltijoista.
Tiedotustoimintaa johtaa ja valvoo kunnanhallitus. Tiedotustoiminnasta vastaa kunnanjohtaja.
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Tiedotustoiminnan kehittämisen ja koordinoinnin vastuuhenkilönä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtaja
vastaa kunnanhallitukseen ja valtuustoon liittyvästä tiedottamisesta yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa.
Ulkoinen tiedottaminen:
Osastojen tiedotusvastaavina toimivat osastopäälliköt ja lautakuntia koskevasta tiedotuksesta
vastaavat lautakuntien esittelijät. Hallintosäännön 4 §:n mukaan osastopäällikön tehtävänä on
huolehtia yleisestä tiedotustoiminnasta ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Yksittäistapauksissa tietoja
asiasta antaa asian valmistelelusta vastaava viranhaltija. Tiedotteiden laadinnan yhteyshenkilönä toimii
asianhallintasihteeri.
Sisäinen tiedottaminen:
Esimiehet ovat vastuussa työyksiköissään sisäisestä tiedottamisesta. Työyksiköt voivat halutessaan
nimetä tiedotuksesta vastaavat henkilöt, jotka vastaavat sisäisen tiedotuksen käytännön
toteuttamisesta työyksikössään yhteistyössä esimiestensä kanssa. Viimekädessä tiedottamisvelvollisuus
kuuluu kaikille kunnan työntekijöille / viranhaltijoille toimivaltansa rajoissa. Työntekijät /
viranhaltijat ovat velvoitettuja ja oikeutettuja aktiivisesti tiedottamaan oman alansa asioista. Tämä tulee
ottaa huomioon erityisesti niissä työtehtävissä, joissa tiedonvälityksellä on olennainen merkitys myös
oman työyksikön työntekijöille / viranhaltijoille tai toisten työyksiköiden / osastojen työntekijöille /
viranhaltijoille.
Kontiolahden kunnan yhteisenä sisäisen viestinnän kanavana toimii intranet. Mikäli työyksiköiden kaikki
työntekijät / viranhaltijat eivät pääse intranettiin, tulee työyksiköissä tehdä suunnitelma siitä, kuinka
intranetissä olevat tiedotteet ovat kaikkien saatavilla.
4. ULKOINEN TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen on yksi johtamisen väline. Ulkoisen tiedottamisen välineitä ovat erilaiset tiedotteet,
tiedotustilaisuudet, haastattelut, kuntatiedote, asukastilaisuudet, välitön palvelutiedottaminen sekä
verkkotiedottaminen.
4.1. Tavoitteet
luoda edellytyksiä osallistua kunnan asioiden hoitamiseen
lisätä mahdollisuuksia saada tietoa kunnan palveluista ja seurata kunnan toimintaa
lisätä avoimuutta
4.2. Välillinen tiedottaminen
Tärkeimmät
internet.

välillisen

tiedottamisen

kanavat

ovat

lehdistö,

radio,

televisio

ja

4.2.1. Esityslistat
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat toimitetaan tiedotusvälineille
etukäteen. Listat on laadittava siten, etteivät erityislainsäädännön salassa pidettäväksi
määräämät muun muassa yksityishenkilöitä koskevat asiat pääse julkisuuteen.
4.2.2. Kokousuutisten tiedottaminen
Kokousuutiset tiedotetaan välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen. Tiedotusvastuu on
tehtävään määrätyllä viranhaltijalla.
Tiedotusvälineille
kerrotaan
päätöksistä
ja
niihin
liittyneistä
äänestyksistä,
asioiden pöydälle panemisesta, eriävistä mielipiteistä sekä käsittelyn kannalta
muista merkittävistä kysymyksistä. Suljetun kokouksen keskusteluista ei tiedoteta.
4.2.3. Päätöksistä tiedottaminen
Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla julkisine liitteineen.
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Kunnan moniportainen päätöksenteko-organisaatio on otettava huomioon myös
tiedottamisessa. Mikäli tiedotettavasta asiasta päättää myöhemmin valtuusto tai
kunnanhallitus, tulee korostaa, että tässä vaiheessa kyse on valmisteluvaiheen kannanotosta.
Valtuuston, kunnanhallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävinä.
Asianosaisella on oikeus saada pöytäkirjaote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
tiedoksi.
4.2.4. Tiedote
Selkeä tiedote on usein käyttökelpoisin ja tehokkain tapa saattaa asia tiedotusvälineiden ja
sitä kautta kuntalaisten tietoon. Hyvä tiedote vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miksi ja
kuka. Tiedote kirjoitetaan selkeällä kielellä uutista muistuttavaan muotoon. Tiedotteen otsikon
tulee kuvata tiedotteen sisältöä ja herättää mielenkiintoa. Tiedotettavan asian ydin tulee
esittää heti tiedotteen alussa. Tiedotteessa tulee olla lisätietojen antajan nimi ja hänen
yhteystietonsa. Mikäli tiedotetaan asiasta, joka julkistetaan vasta myöhempänä ajankohtana,
tulee tiedotteeseen selkeästi merkitä, milloin tiedote on julkaisuvapaa.
Tiedotteita laadittaessa, tulee osastojen olla yhteydessä asianhallintasihteeriin. Tiedotteet
lähetetään keskitetysti eteenpäin kunnan kirjaamosta.
4.2.5. Tiedotustilaisuudet
Tiedotustilaisuuksia
järjestetään
vain
merkittävistä
ja
yleistä
mielenkiintoa
herättävistä
asioista.
Tiedotustilaisuutta
järjestettäessä
otetaan
huomioon
seuraavaa:
valitaan sopiva aika
kutsu tiedotusvälineille lähetetään hyvissä ajoin
valmistellaan kirjallinen, lyhyt tiedote asiasta
kunnan edustus suunnitellaan tarkoin
valmisteltujen puheenvuorojen pituus rajataan ja varataan aikaa
keskusteluun
tilaisuudessa jaettava materiaali toimitetaan pyynnöstä myös niille
tiedotusvälineille, jotka eivät ole päässeet paikalle
4.2.6. Haastattelut
Haastattelut ovat yksi tapa antaa tiedotusvälineille niiden haluamia tietoja ja välittää kunnan
näkemyksiä. Osastoissa tulee sopia siitä, kuka saa antaa haastatteluja. Pääsääntönä on, että
jokainen antaa haastatteluja vain omaan toimenkuvaansa liittyvissä asioissa. Mikäli
mahdollista, tulee toimittajien kanssa sopia siitä, että haastateltavalla on mahdollisuus
tarkastaa annettu haastattelu, ennen julkaisemista.
4.2.7. Tiedotusvälineissä esiintyvät virheet
Tiedotusvälineissä
esiintyviin
virheisiin
suhtaudutaan
asiallisesti
ja
virheen
esiinnyttyä on syytä ensin arvioida, miten merkittävä virhe tai puute on. Mikäli
kysymys on merkittävästä asiasta, tulee virhe korjata heti, joko laatimalla oikaisu tai
vastine. Oikaisun tai vastineen laatii tiedottamisesta vastaava viranhaltija.
Oikaisulla
tarkoitetaan
virheellisen
hyvään journalistiseen tapaan.

asiatiedon

korjaamista.

Oikaisu

perustuu

Vastineen antaminen perustuu painovapauslakiin, joka antaa yksityiselle ja myös julkiselle
viranomaiselle oikeuden vastata tiedotusvälineissä julkaistuun itseään koskevaan virheelliseen
tai loukkaavaan kirjoitukseen.
Virheiden oikaisemisjärjestys:
toimituksen informointi virheestä
keskustelu menettelytavasta
oikaisu toimituksen nimissä
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vastine tai puheenvuoro kunnan tai sen edustajan nimissä
4.3. Välitön tiedottaminen suoraan kuntalaisille
Välitön tiedottaminen tarkoittaa suoraan kuntalaisiin kohdistuvaa
Tiedottamiskanavia
ovat
kuntatiedote,
julkisten
kuulutusten
kunnan
kotisivut,
avoimien
ovien
tilaisuudet,
asukastilaisuudet
palvelutiedottaminen.

tiedottamista.
ilmoitustaulu,
ja
välitön

4.3.1. Kuntatiedote
Kontiolahden kunta julkaisee kaksi kertaa vuodessa kuntatiedotteen, joka jaetaan jokaiseen
kontiolahtelaiseen talouteen. Sen tehtävänä on tarjota kuntalaisille palvelutietoa kunnan
toiminnoista. Toukokuussa ilmestyvä kuntatiedote jaetaan myös kesäasukkaille. Kuntatiedote
on luettavissa myös Kontiolahden kunnan kotisivuilla. Kuntatiedotteen tekemisestä on
vastuussa kuntatiedotteen toimituskunta. Toimituskunnan valitsee kunnan johtoryhmä.
4.3.2. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu
Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan kunnan kuulutukset, virkojen- ja toimien
hakuilmoitukset sekä muiden viranomaisten kuulutukset. Ilmoitustaulu sijaitsee Kunnantalon
ala-aulassa. Ilmoitustaululle tarkoitetut ilmoitukset toimitetaan asianhallintasihteerille joka on
vastuussa julkisten kuulutusten ilmoitustaulusta.
Mahdollisuuksien mukaan kunnallisia ilmoituksia julkaistaan myös Kontiolahden kunnan
kotisivujen ajankohtaista osiossa.
4.3.3. Verkkotiedottaminen
Verkkotiedottamisella
tarkoitetaan
internetissä
ja
sähköpostitse
tapahtuvaa
tiedottamista. Verkkotiedottamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Kontiolahden kunnan kotisivut
ovat kunnan näyteikkuna ulospäin.
Kontiolahden kunnan verkkotiedottamista on kehitetty kotisivujen myötä merkittävästi ja
kotisivut tarjoavat monipuolista ja ajankohtaista tietoa kunnan organisaatiosta ja palveluista.
Tavoitteena on, että kunnan kotisivut palvelevat yhtenä kunnan keskeisimmistä
viestintävälineistä.
Kontiolahden kunnan verkkoviestinnän ajantasaisuudesta vastaa osastoilla nimetyt kotisivujen
pääkäyttäjät, ylläpitäjät ja päivittäjät. Verkkoviestintää ohjaa ja linjaa kotisivujen
kehittämistyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii asianhallintasihteeri. Lisäksi
Kontiolahden kunta hyödyntää resurssiensa puitteissa verkkotiedottamisessa harkitusti myös
sosiaalista mediaa.
4.3.4. Avoimien ovien tilaisuudet
Kunnan toimipisteissä pyritään järjestämään erityisesti uusien palveluiden kohdalla esimerkiksi
avoimien ovien päiviä, jolloin kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua toimipisteiden
toimintaan.
4.3.5. Asukastilaisuudet
Asukastilaisuudet ovat tärkeitä sekä kuntalaisten näkemysten, aloitteiden ja kysymysten
vastaanottamiseksi että kunnan näkemysten ja suunnitelmien esittelemiseksi kuntalaisille.
Suunnitelmista ja hankkeista järjestetään tarpeen mukaan alueellisia tai koko kuntaa koskevia
asukastilaisuuksia. Tilaisuuksissa paitsi esitellään asukkaita kiinnostavia asioita, kuten
asuinalueiden kehittämis- ja rakentamissuunnitelmia, myös kuullaan ja saadaan palautetta
asukkailta.
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4.3.6. Välitön palvelutiedottaminen
Suora ja välitön palvelutiedottaminen kohdistaa tiedottamisen suoraan kunnan asukkaisiin ja
asiakkaisiin. Jokainen kunnan työntekijä on kunnan markkinointi- ja palvelutiedottaja
vastatessaan puhelimeen ja antaessaan henkilökohtaista neuvontaa ja työskennellessään
kunnan toimipisteessä.
Kuntalaisen tai muun palvelun saajan kokemuksella kohtaamisestaan kunnan edustajan /
työntekijän kanssa on keskeinen merkitys koko kunnasta syntyvälle mielikuvalle.
Palvelualttius, ystävällinen ja kohtelias suhtautuminen ovat avaintekijöitä välittömässä
palvelutiedottamisessa.
5. SISÄINEN TIEDOTTAMINEN
Sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan kunnan organisaation sisällä tapahtuvaa tietojen kulkua kunnan, sen
eri työyksiköiden ja henkilöstön kesken. Tiedottamisen tulee olla kaksisuuntaista, johdolta henkilöstölle ja
henkilöstöltä johdolle. Lisäksi vuorovaikutteisen tiedottamisen tulee toimia aktiivisesti eri työyksiköiden välillä
ja sisällä.
Sisäisen tiedottamisen kautta välitetään tietoa kunnan tehtävästä, toiminnasta, taloudesta, hallintoorganisaatiosta, vastuunjaosta, yleisistä ja yhteisistä asioista. Ennen kaikkea on tiedotettava välittömästi
työtehtäviin, niiden suorittamiseen ja muutoksiin sekä työpaikkaan ja työolosuhteisiin liittyvistä asioista.
Sisäisellä tiedottamisella varmistetaan, että kaikilla Kontiolahden kunnan henkilöstöön kuuluvilla on
tiedossaan työn tekemisen kannalta olennainen tieto.
Sisäinen tiedottaminen voi olla suullista, kirjallista, sähköistä tai muuta tiedottamista. Koko kuntaa koskevana
sisäisen tiedottamisen kanavana toimii Kontiolahden kunnan intranet.
5.1. Tavoitteet
luoda perusta aktiiviselle ja avoimelle tiedottamiselle
luoda toimivat viestintäyhteydet johdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön välille
olla nopeaa, luotettavaa ja selkokielistä
tehostaa hallinnon toimivuutta
huolehtia siitä, että kunnan toimintaa johtavat ja ohjaavat säännöt, ohjeet ja päätökset
välittyvät nopeasti
motivoida työntekijöitä, edistää työtyytyväisyyttä ja lisätä sitoutumista yhteisiin
tavoitteisiin
tukea osallistuvaa johtamistapaa ja lisätä tehokkuutta
5.2. Suullinen tiedottaminen
Suullinen tiedottaminen on tehokas tiedottamisen muoto. Suullisen tiedottamisen etuna on
nopeus ja välittömästi saatu palaute. Osa henkilöstöstä työskentelee kuitenkin siten, ettei
koko työyksikön henkilökuntaa ole mahdollista saada koolle samaan aikaan. Tällöin työyksikön
esimiehen velvollisuus on huolehtia suullisesti tiedotetun asian saattamisesta kirjalliseen
muotoon ja kaikkien saataville. Jokaisen työyksikön jäsenen velvollisuus on lukea hänelle
jätetyt joko paperiset tai sähköiset tiedotteet.
5.2.1. Välitön kanssakäyminen
Välitön kanssakäyminen ja sen yhteydessä tapahtuva tiedottaminen työpaikkatasolla toteutuu
ensisijaisesti esimiehen ja työntekijöiden sekä työntekijöiden välisissä luonnollisissa ja
välittömissä vuorovaikutussuhteissa. Kontiolahden kunnan menettelytapaohjeissa koskien
yhteistoimintaa annetaan ohjeet välittömästä yhteistoiminnasta ja siihen liittyvästä
tiedottamista. Työpaikoilla on laadittu menettelytapaohjeita koskien välitöntä yhteistoimintaa.
Tiedot
päivitetyistä
menettelytapaohjeista
tulee
saattaa
tiedoksi
yhteistyötoimikunnalle.
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5.2.2. Kehityskeskustelut
Kontiolahden kunnan hallintosäännön (4 §) mukaan, esimiehen ja työntekijän välisillä
kehittämiskeskusteluilla määritellään viranhaltijan ja työntekijän kuntastrategian mukaiset
tulevan kauden tavoitteet, asema, viran / toimen tarkoitus, ratkaisuvalta, velvollisuus
sijaisuuden hoitamiseen sekä arvioidaan henkilökohtaista osaamista. Kehityskeskustelut tulee
toteuttaa vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Vastuu kuuluu esimiehille.
5.2.3. Työpaikkakokoukset
Kontiolahden kunnan hallintosäännön (4 §) mukaan henkilöstön osallistuminen oman työn ja
työyhteisön kehittämiseen mahdollistetaan säännöllisin työpaikkakokouksin, joissa käsitellään
tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen, yhteistoimintaan ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä.
Kontiolahden kunnan menettelytapaohjeissa koskien yhteistoimintaa on annettu ohjeet
työpaikkakokousten järjestämisestä ja koollekutsumisesta. Vastuu kuuluu esimiehelle.
5.2.4. Tiedotustilaisuudet
Tiedotustilaisuuden järjestäminen on aiheellista silloin, kun tiedotettavan asian laadun,
laajuuden tai kiireellisyyden takia on tieto välitettävä henkilöstölle nopeasti ja
henkilökohtaisesti. Näin tieto välittyy nopeasti ja samansisältöisenä kaikille. Lisäksi välittömästi
saatu
palaute
auttaa
selvittämään
mahdolliset
epäselvyydet.
Tiedotustilaisuuksien järjestämisestä ja koollekutsumisesta huolehtivat työyksiköiden
esimiehet.
5.2.5. Esimiespäivät
Esimiespäivät ovat kaikille esimiehille tarkoitettuja yhteisiä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
ajankohtaisista asioista. Esimiespäiviin liittyvistä järjestelyistä vastaa henkilöstöhallinto ja niitä
järjestetään tarvittaessa.
5.2.6. Perehdyttäminen
Työntekijän perehdyttäminen on osa sisäistä tiedottamista. Kontiolahden kuntaan on laadittu
yhteinen koko kuntaa koskeva perehdyttämisen tarkistuslista, joka löytyy intranetistä. Uusien
työntekijöiden, työllistettyjen ja uusiin työtehtäviin siirtyvien työntekijöiden perehdyttämisessä
voi apuna käyttää kyseistä perehdyttämisen tarkistuslistaa.
Perehdytyksen tavoitteena on antaa kuva Kontiolahden kunnasta, kunnan tavoitteista ja
toiminnasta sekä työntekijän osuudesta tässä kokonaisuudessa. Perehdytyksen kautta
työyhteisö huolehtii siitä, että työntekijä tutustuu työympäristöön, työtapoihin ja oman
työyksikkönsä tavoitteisiin
ja toimintaan. Perehdyttämisestä vastaa työntekijän
esimies.
5.3. Kirjallinen tiedottaminen
Kirjalliset tiedotteet tulee laatia siten, että ne ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Kirjallisista
tiedotteista on käytävä ilmi niiden lähettäjä, jotta tiedetään keneltä asiassa voi kysyä
lisätietoja.
Kontiolahden kunnassa on käytössä sisäisen tiedottamisen kanavana intranet, jonka
välityksellä koko henkilöstöä koskevat tiedotteet kulkevat henkilöstölle sähköisesti
reaaliajassa. Jos työntekijällä on mahdollisuus päästä työpaikaltaan intranettiin, tulee hänen
käyttää intranettiä sisäisen tiedon vastaanottamisessa. Osastoilla tulee huolehtia siitä, että
mikäli työntekijöillä ei ole käytössään tietokonetta, saavat myös he tiedokseen intranetin
kautta lähetetyt tiedotteet.
Mikäli osastot ottavat käyttöönsä intranetin tiimisivut, tulee osastoilla huolehtia henkilöstönsä
ohjeistamisesta tiimisivujen käyttöön.
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5.3.1. Tiedotteet
Tiedotteilla tiedotetaan kaikille yhteisistä asioista. Tiedotteisiin on helppo luoda persoonallinen
ilme, joka on omiaan herättämään kiinnostusta itse sanomaa kohtaan. Hallinto-osasto ja
erityisesti henkilöstöhallinto ja taloushallinto tiedottavat säännöllisesti koko henkilöstöä
koskevista asioista kirjallisin tiedottein. Koko henkilöstöä koskevat tiedotteet julkaistaan
ainoastaan intranetissä.
5.3.2. Esityslistat ja pöytäkirjat
Kunnassa päätettävistä asioista saa paljon tietoa eri toimielinten esityslistoista ja
pöytäkirjoista. Näitä kunnallisia toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kasvatus- ja
koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta,
yhteistyötoimikunta ja henkilöstöasiaintyöryhmä. Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat
luettavissa Dynasty- asianhallintajärjestelmästä.
5.3.3. Muistiot
Kontiolahden
kunnassa
pidettävistä
kokouksista
tehdään
muistioita.
Dynastyn
asianhallintajärjestelmään on luotu valmiiksi muistio- ja esityslistapohjat kaikkien käyttöön.
Kokouksen aluksi tulee nimetä muistion kirjoittaja. Muistion kirjoittaja huolehtii myös
muistioon liittyvästä jakelusta. Kunnan johtoryhmän ja osastojen johtoryhmien muistiot sekä
atk-työryhmän muistiot ovat Dynastyn lisäksi luettavissa myös intranetistä.
5.3.4. Säännöt, ohjeet ja lomakkeet
Säännöt ja ohjeet ohjaavat toimintaamme. Ne on koottu kirjalliseen muotoon ja löytyvät
työyksiköiden esimiehiltä ja intranetistä. Sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta vastaavat
niiden laadinnasta vastuussa olevat viranhaltijat. Lisäksi Kontiolahden kuntaan on luotu
yhteisiä lomakkeita. Yhteiset käytössä olevat lomakkeet löytyvät intranetistä. Populuslomakkeet löytyvät Populus- järjestelmästä.
5.3.5. Aloitetoiminta
Kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä työn tekemiseen liittyviä aloitteita. Aloitteet
toimitetaan esimiehelle. Vastauksen tehtyihin aloitteisiin antaa esimies / toimielin, riippuen
ratkaisuvallasta, jonka tehtävänä on kyseisen asian ja tehtävän hoito.
5.3.6. Ilmoitustaulut
Jokaisella työpaikalla tulee olla ilmoitustaulu ja nimetty henkilö, joka vastaa ilmoitustaulun
ajantasaisuudesta. Lisäksi Kontiolahden kunnan intranet toimii sähköisenä ilmoitustauluna,
josta saa paljon ajantasaista tietoa työntekoa koskevista asioista.
5.4. Muu tiedottaminen
Päivittäisistä poissaoloista esimiehelle, muulle henkilöstölle ja asiakkaille tulee tiedottaa
työyhteisössä sovitulla tavalla. Lisäksi sähköpostiin, Rondoon ja Populukseen tulee laittaa
poissaoloviesti vuosilomien ja pidempien poissaolojen aikana.
Faxi on väline tiedottamiseen silloin, kun kysymyksessä on kirjallinen ja kiireellinen tiedotus
sekä rajattu vastaanottajajoukko. Faxien lähettämisessä ja vastaanottamisessa tulee
huomioida mahdolliset salassapitovelvollisuudet.
6. TIEDOTTAMINEN ERITYISTILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA
Kunta tiedottaa myös sekä pienemmissä että suuremmissa kriisinomaisissa erityistilanteissa sekä
poikkeusoloissa. Erityistilanteet lisäävät tiedottamisen tarvetta. Tiedottamista vaativia erityistilanteita ovat
esimerkiksi häiriöt kunnallisteknisissä palveluissa ja muissa keskeisissä peruspalveluissa, työtaistelutilanteet
sekä suuronnettomuudet, ympäristöongelmat tai niiden uhka. Kontiolahden kunnan valmiussuunnitelmassa
on ohjeet tiedottamisesta erityis- ja häiriötilanteissa. Kontiolahden kunnan kotisivuille on luotu kriisisivusto,
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jota osastojen tulee käyttää tiedottamiseen kuntalaisille. Henkilöstölle tiedotetaan poikkeusoloista
pääsääntöisesti intranetin välityksellä.
6.1. Tavoitteet
samat henkilöt vastaavat tiedottamisesta sekä normaalioloissa että kriisitilanteissa ja
poikkeusoloissa
noudatetaan samoja tiedottamisen periaatteita kuin normaaliolojen tiedottamisessa
tieto kulkee erityistilanteesta tai poikkeusolosta huolimatta ja sen tulee olla nopeaa ja
tehokasta
6.2. Tiedottaminen erityistilanteissa
Erityistilanteissa on kyse odottamattomasta kunnan sisäisestä tai ulkoisesta tapahtumasta,
jossa kunta tai kuntalaiset ovat joutuneet äkillisen muutoksen, kriisin tai onnettomuuden
kohteeksi. Erityistilanteesta on viipymättä ilmoitettava kunnan johdolle ja tiedotusvastaavalle.
Kyseisen osaston, jota tapahtuma koskee tulee valmistella tiedottaminen onnettomuudesta
kunnanjohtajan johdolla.
Laajoista sähkö- tai vesikatkoksista on tiedotettava aluehälytyskeskukselle, joka tarvittaessa
tiedottaa edelleen asukkaille ja tiedotusvälineille. Muutoin viestinnän välineet ja kanavat
valitaan kulloisenkin erityistilanteen mukaan.
Erityistilanteissa keskeisenä painopisteenä on suuremman vaaran torjuminen ja
korvaavista palveluista tiedottaminen sekä väärän tiedon leviämisen estäminen.
Tärkeää on, että kuntalaisille välittyy mahdollisimman nopeasti täsmällinen tieto siitä, mitä on
tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle ollaan tekemässä.
6.3. Tiedottaminen poikkeusoloissa
Kunta tiedottaa myös valmiuslain ja puolustuslain mukaisissa poikkeusoloissa oman
vastuualueensa asioista yhteistyössä aluehallintoviraston, naapurikuntien, paikallisten
sotilasviranomaisten sekä muiden alue- ja paikallishallintoviranomaisten kanssa.
Pelastustoimintaa koskevasta tiedottamisesta huolehtii pelastustyötä johtava viranomainen.
Jos kuntaan perustetaan johtokeskus, siirretään myös tiedotustoiminta sinne.
7. TIEDOTTAMISEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN
Hyvä tiedottaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Tiedottamista kehitetään ottamalla mahdollisuuksien
mukaan käyttöön uusia viestintävälineitä ja –kanavia huomioiden olemassa olevat taloudelliset resurssit.
Sisäistä ja ulkoista tiedottamisyhteistyötä tulee kehittää jatkuvasti. Esimiehet ovat vastuussa sisäisen
tiedottamisen kehittämisestä työyksiköissä. Kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Tiedotusohjeiden ajantasaisuudesta huolehditaan ja ne päivitetään tarvittaessa. Päivityksestä vastaa
hallintojohtaja.
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TIEDOTTAMISEN KESKEISIN LAINSÄÄDÄNTÖ:
LIITE
Suomen perustuslaki (1999/731)
• 2 § 2 mom. Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.
• 6 § 1 mom.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
• 10 § 1 mom. Yksityiselämän suoja
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään
tarkemmin lailla.
• 12 § Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja,
mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden
käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi
välttämättömiä rajoituksia.
• Viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole
välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta
asiakirjasta ja tallenteesta.
• 14 § 3 mom. Vaali- ja osallistumisoikeudet
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan
ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
• 21 § 2 mom. Oikeusturva
Käsittelyn julkisuus ja oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin
muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
• 22 §
Julkisenvallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Kuntalaki (1995/365)
• 27 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
• 1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia;
4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa;
6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä
7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.
• 29 § Tiedottaminen
Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on
laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä
koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja
mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.
• Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin
tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta.
Hallintolaki (2003/434)
• 34 § Asianosaisen kuuleminen
Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä
antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian
ratkaisuun.
• Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:
• 1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana;
2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista;
3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä;
4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva
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asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle
turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai
5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta.
41 § Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön,
työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja
asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen
ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se
vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se
on ilmeisen tarpeetonta.

Julkisuuslaki (1999/621)
• 1 § Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin
säädetä
Oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, valtuuston ja muiden kunnallisten toimielinten
kokouksia sekä tuomioistuinten ja kirkollisten toimielinten istuntoja säädetään erikseen.
• 5 § Viranomaisen asiakirja
Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi
yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä,
joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden
taikka muiden apuvälineiden avulla.
• Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen
tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään
myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle
toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen
lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.
• Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5 momentissa säädetyin poikkeuksin:
• 1) viranomaisen palveluksessa olevalle tai luottamushenkilölle hänen muun tehtävänsä tai asemansa
vuoksi lähetettyä kirjettä tai muuta asiakirjaa;
2) viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia
muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian
käsittelyä varten;
3) viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäistä käyttöä varten
hankittuja asiakirjoja;
4) asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten tai
laadittu sen suorittamiseksi;
5) viranomaiselle löytötavarana jäänyttä tai toimitettua asiakirjaa.
• Lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien
yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa
viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät
sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Jos asiakirjat kuitenkin
liitetään arkistoon, viranomainen voi määrätä, että tietoja niistä saa antaa vain viranomaisen luvalla.
• Mitä asiakirjan salassapidosta tämän lain 24 §:ssä tai muussa laissa säädetään, sovelletaan myös 3
momentin 2 kohdassa ja 4 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin.
• 6 § Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen
Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai
muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:
• 1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun luettelon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän
diaarintiedot epäillyistä tulevat kuitenkin julkisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haastehakemus tai
syyttäjän haaste on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu taikka kun virallinen
syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen;
2) tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus
liiteasiakirjoineen muissa kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun se on allekirjoitettu tai
sitä vastaavalla tavalla varmennettu;
3) hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva
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tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat,
kun sopimus asiassa on tehty;
4) ministeriöiden ja niiden hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten talousarvioehdotukset,
kun valtiovarainministeriö on allekirjoittanut ensimmäisen kannanottonsa talousarvioehdotukseksi, ja
tämän jälkeen ministeriöiden valtiovarainministeriölle lähettämät ehdotukset sekä muut
talousarvioesityksen valmistelua varten laaditut ja siihen sisällytetyt ehdotukset, kun esitys on
annettu eduskunnalle;
5) tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman
esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden
muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis
käyttötarkoitukseensa;
6) pöytäkirja, kun se tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu,
jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäistä työskentelyä varten;
7) tuomioistuimen päätös ja tuomio, kun ratkaisu on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa;
8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden
käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1-3 tai 5-7 kohdassa
tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä
vastaavalla tavalla varmennettu;
9) muu kuin 1-3 sekä 5-8 kohdassa tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee, on siinä
viranomaisessa käsitelty loppuun.
Komiteanmietintö, selvitys tai muu vastaava yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee 1
momentista poiketen julkiseksi, kun se on viranomaisen hallussa jakelua varten.
Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja, viranomaisen on huolehdittava
mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon
ennen sen julkiseksi tulemista.
7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen
Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa
toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta
taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa
säädetä.
Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai
tietyn määräajan jälkeen, tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi, kun ne avataan.
Viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa
oikeustointa koskevat tarjoukset tulevat 1 momentissa mainituin rajoituksin julkisiksi vasta, kun
sopimus on tehty.
Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa selville vain apuvälinein, tulee julkiseksi, jollei
salassapitosäännöksistä tai muista tietojen saantia koskevista rajoituksista muuta johdu, aikaisintaan
silloin, kun se on viranomaisen tai tämän lukuun toimivan käytettävissä.
9 § Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.
Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen
harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään.
10 § Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta
Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin
erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava
asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.
19 § Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa
Viranomaisen on, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu, pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista
selviävät tiedot:
1) lainsäädännön uudistamista koskevan työn käynnistämisestä, sitä koskevasta toimeksiannosta,
asetetusta määräajasta sekä valmistelusta vastaavasta henkilöstä;
2) valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja
ratkaisuista.
Viranomaisen on pyydettäessä annettava suullisesti tai muulla sopivalla tavalla tietoja 1momentissa
mainittujen asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten
arvioinneista sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista.
20 § Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa
Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava
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oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä
yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laatimisvelvollisuuden tarvetta arvioitaessa
on otettava huomioon, missä määrin viranomaisen toiminnasta on saatavissa tietoja asiakirjojen
julkisuuden avulla tai yleisen tilastotuotannon perusteella.
Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen
oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa.
Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä
koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka
muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla.
22 § Asiakirjasalaisuus
Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa
pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se
sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.
Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä
luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen
nähtäväksi tai käytettäväksi.
23 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan
salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä
muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen,
kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii
viranomaisessa taikka toimii viranomaisen toimeksiannosta tai toimeksiantotehtävää hoitavan
palveluksessa taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan
nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asianosainen, hänen edustajansa
tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä
tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka
toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin
käyttää muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai
velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)
• 1 § Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä.
• Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä
olevissa asioissa.
• 6 § Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden
oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa
säädetään.
• Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia
koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.
• 7 § Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä
(kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin,
sisältöön ja toteuttamiseen.
• Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.
Kielilaki (2003/423)
• 10 § Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa
Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää
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suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla
kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.
Yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä
toisin päätä tai jollei muualla laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa
kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka
välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen
hänelle asettamaa velvoitetta.
12 § Asian käsittelykieli hallintoasiassa
Hallintoasian käsittelykielenä on kaksikielisessä viranomaisessa asianosaisen kieli. Jos asianosaiset
ovat erikielisiä tai jos kaikki asianosaiset eivät asian vireille tullessa ole viranomaisen tiedossa,
viranomainen päättää käytettävästä kielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Jos
kielivalintaa ei voida tehdä tällä perusteella, käytetään viranomaisen virka-alueen väestön
enemmistön kieltä.
Yksikielinen viranomainen käyttää viranomaisen kieltä käsittelykielenä hallintoasiassa, jollei
viranomainen asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.
23 § Viranomaisen velvollisuus toteuttaa kielellisiä oikeuksia
Viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset
oikeudet toteutuvat käytännössä.
Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä
palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä.
Kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää
näiden kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia.
24 § Liikelaitoksen sekä valtion ja kunnan yhtiön kielelliset palvelut
Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yhdellä tai
useammalla kaksikielisellä kunnalla taikka erikielisillä kunnilla on määräämisvalta, on annettava
palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä
laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana.
Valtion liikelaitoksen hoitaessa viranomaistehtävää siihen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
viranomaisesta.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, liikelaitosten ja yhtiöiden on noudatettava, mitä niiden
harjoittamassa toiminnassa annettavasta kielellisestä palvelusta erikseen säädetään.
29 § Kunnalliset kokouskutsut, pöytäkirjat ja johtosäännöt
Kaksikielisen kunnan valtuuston kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä.
Kunnan muiden toimielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää kunta.
Kaksikielisen kunnan johtosäännöt ja vastaavat säännöt on annettava suomen ja ruotsin kielellä.
32 § Viranomaisten tiedottaminen
Valtion ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa on kaksikielisessä
kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asianomaisen ministeriön on huolehdittava siitä, että
yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellinen tieto
annetaan koko maassa molemmilla kansalliskielillä.
Kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat
tiedotteet tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä.
Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai muiden vastaavien tekstien julkaiseminen ei
velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. Viranomaisen tulee kuitenkin huolehtia sekä suomen- että
ruotsinkielisen väestön tiedonsaantitarpeista.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449)
▪ 6 § Tietojen antaminen
Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työntekijöille
sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta
tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittäväsi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään asiaan.
Salassa pidettäviä tietoja saa kuitenkin antaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä
yhteistoimintamenettelyssä lain mukaan käsiteltäväksi säädetyn asian käsittelyn kannalta. Tietoja
henkilön terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista tai muista salassa pidettävistä yksityiselämän
suojan piiriin kuuluvista tiedoista ei saa kuitenkaan antaa ilman sen henkilön suostumusta, jota
tiedot koskevat.
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