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Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten 
ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja 
asiarekisteristä
Kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuuskuvaukseksi
Kuvaus julkaistaan yleisessä tietoverkossa
Saavutettavuus huomioitava
Laissa ei ole määritelty, millä menettelyllä tai muodossa kuvaus 
tuotetaan
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Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista 
kohdistamaan tietopyyntönsä
• Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on 

yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö 
koskee (JulkL 621/1999, 13 §).Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon 
pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa 
viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai 
käsitellessään asioita
• Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee 

hallinnon avoimuutta
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Suositus 
asiakirjajulkisuuskuvauksen 
laadinnasta

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ha
ndle/10024/162149

• Suosituksen tarkoituksena on 
tukea tiedonhallintayksiköitä 
asiakirjajulkisuuskuvauksen 
laadinnassa

• Suosituksen pohjalta 
tiedonhallintayksikkö voi laatia 
kansalaisia ja sidosryhmiä 
parhaiten palvelevan 
kuvausmuodon ja –menettelyn
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162149


Laaditaan kansalaisen tarpeita varten!

Kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon selkeyteen ja 
ymmärrettävyyteen 
Kannattaa hyödyntää mahdollisia aiemmin tehtyjä kuvauksia sekä 
tiedonhallintamallia
Kannattaa hyödyntää moniammatillista osaamista (Esim. 
substanssiasiantuntemus, asianhallinta, asiakirjahallinta, viestintä, 
saavutettavuus)
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Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Tietovarantoja ja niiden sisältämiä tietoaineistoja kuvaavat tieto:
• Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus
• Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin

• Lähteenä käytetään tiedonhallintamallia
• Esimerkki: Terveydenhuollon potilastietovaranto 
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Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot:
• Tiedon pyytäjän on voitava vaivattomasti esittää tietopyyntönsä sille viranomaiselle, 

joka päättää tietojen antamisesta
• Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot voidaan esittää joko 

tietovaranto-, tietoaineisto- tai tietojärjestelmäkohtaisesti. Organisaatio voi valita tason, 
joka parhaiten palvelee kansalaisia
• Tietopyynnöt voidaan ohjata myös keskitetysti kirjaamoon
• Ei mielellään yksittäisen virkamiehen tietoja
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Kuvaus asiarekisterin muodostumisesta
• Tiedot tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen 

tiedonhallintaan kuuluvia tietoja

Esimerkinomaisesti ne hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea 
tietojärjestelmästä
• Henkilön nimi, henkilötunnus, kiinteistötunnus tai asianumero…

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla 
(kyllä/ei). 
• Mikäli tietoaineistot ovat saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla, tulisi 

kuvauksessa olla tieto, mistä tiedot ovat saatavissa
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Tiedonhallintayksikön on määriteltävä asiakirjajulkisuuskuvauksen 
ylläpitoon liittyvät vastuut ja roolit
Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti, 
jotta sen sisältämät tiedot pysyvät ajan tasalla

→ päivitystarvetta tulee siis tarkastella aina, kun tietovarantoihin 
tai tietojärjestelmiin tehdään olennaisia muutoksia 

9



Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältöelementit
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Sisältääkö / täyttääkö tiedonhallintayksikön 
asiakirjajulkisuuskuvaus seuraavat (tarkistuslista):
 Kuvaus asiarekisteristä

 Tietovarantojen nimikkeet ja 
käyttötarkoitus

 Tietovarannon sisältämät tietoaineistot 
tietoryhmittäin

 Tietojen antamisesta päättävä 
viranomainen ja sen yhteystiedot

 Tiedot tietojärjestelmistä, jotka sisältävät 
asiarekisteriin tai palvelujen 
tiedonhallintaan kuuluvia tietoja

 Esimerkkejä hakutekijöistä, joilla tietoja 
voidaan hakea tietojärjestelmästä

 Tieto tietoaineistojen saatavuudesta 
avoimesti teknisen rajapinnan avulla

 Onko tiedot saatavilla verkkosivuilla

 Onko saavutettavuus huomioitu tietojen 
esittämisessä

 Onko kuvaus kirjoitettu asiakkaalle 
ymmärrettävässä muodossa

 Sisältääkö kuvaus ainoastaan julkisia 
tietoja

 Onko tiedonhallintayksikön ulkopuolinen 
taho arvioinut kuvauksen toimivuuden
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Millainen on hyvä 
asiakirjajulkisuuskuvaus?

• ”Tuotetaan siitä näkökulmasta, mikä 
on olennaista asiakkaan 
näkökulmasta”

• ”Lähdettävä tietokokonaisuuksista tai 
palveluista, ei yksittäisen järjestelmän 
näkökulmasta”

• ”Tehdään asiakkaalle, ei omalle tai 
toiselle viranomaiselle”

• ”Selkeä, koska se sopii kaikille”

• ”Ei hyötyä, jos kansalaiset eivät tiedä 
kuvausten olemassa olosta”
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Pohdittavaksi 
hyvinvointialueilla

• Missä kohdassa sivustoa 
julkaistaan?

• Olisiko yhteinen malli 
mahdollinen?

• Voisiko hyödyntää edeltävien 
organisaatioiden 
asiakirjajulkisuuskuvausta?

• Mitä hyötyä voisi olla oman 
toiminnan kannalta?
• Pyyntöjen ohjaaminen ”oikeaan 

putkeen”, ohjeistusta usein 
toistuviin kysymyksiin/pyyntöihin
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Esimerkkejä

• Lomake (keusote.fi)

• https://www.vaasankeskussairaala.fi/g
lobalassets/hallinnon-
tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvoi
ntialuevalmistelu/styrgruppen-
16.11.2021/-12_2_-
asiakirjajulkisuuskuvaus.pdf

• https://www.siunsote.fi/asiakirjajulkisu
uskuvaus

• https://www.espoo.fi/fi/asiakirjajulkisuu
skuvaus
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https://www.keusote.fi/wp-content/uploads/2021/11/Asiakirjajulkisuuskuvaus.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvointialuevalmistelu/styrgruppen-16.11.2021/-12_2_-asiakirjajulkisuuskuvaus.pdf
https://www.siunsote.fi/asiakirjajulkisuuskuvaus
https://www.espoo.fi/fi/asiakirjajulkisuuskuvaus


Asiakirjajulkisuuskuvauksen 
jatkokehittäminen

Tiedonhallintayksikkö voi rikastaa 
minimitietosisältöä niin, että se 
palvelee yhä paremmin kansalaisen 
tiedonsaantitarpeita

Jatkokehittämiseen tai kuvauksen 
laadun arviointiin voidaan ottaa 
mukaan myös sidosryhmien edustajia 
kuten kansalaisjärjestöjä
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