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LAIHIAN KUNNAN TIEDOTUSOHJE  
 

 

 

 

1 Kunnan tiedottamisvelvollisuus 
 

Kunnan tiedotusohjeiden tarkoituksena on selvittää yksityiskohtaisemmin sitä, mitä kuntalain 

mukainen kunnan tiedottamisvelvollisuus käytännössä merkitsee. 

 

Kuntalain 29 §:ssä sanotaan: ”Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vierillä olevista 

asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden 

vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympä-

ristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä ta-

voin asiasta voi esittää kysymyksiä, toimenpientietä valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kun-

nan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotet-

tava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta.” 

 

Laki velvoittaa tiedottamaan myös keskeneräisistä, valmisteltavina olevista asioista ja suunni-

telmista. Lainkohdan tavoitteen on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia esittää käsiteltävi-

nä oleviin asioihin liittyviä näkökohtia päätöksentekijöiden tietoon ja siten vaikuttaa päätök-

sentekoon. 

 

Kunnallisen viranomaisen tiedottamisvelvollisuuden korostaminen ja tiedottamisen asianmu-

kainen järjestäminen käytännössä ovat tärkeitä edellytyksiä kansanvallan toteutumiselle. 

 

Kunnan tiedotustoiminnan tavoitteena on kunnallisen palvelutoiminnan parantaminen. Tä-

män toteuttamiseksi tiedotustoiminnan yksityiskohtaisemmat tavoitteet voidaan määritellä 

seuraavasti: 

 

- tarjota kuntalaisille kokonaiskuva kunnasta, hallinnosta ja toiminnasta 

- selvittää kuntalaisille heidän oikeutensa ja velvollisuutensa 

- lisätä kuntalaisten edellytyksiä seurata ja arvioida kunnan asioiden hoitoa 

- herättää kuntalaisissa kiinnostusta yhteisiin asioihin, lisätä osallistumishalukkuutta 

ja –mahdollisuuksia 

- luoda kuntalaisille edellytykset vaikuttaa yhteisiin asioihin ja toimia kunnan jäsene-

nä 

- osoittaa kuntalaisille kunnan palvelupaikat ja helpottaa heidän asioimistaan niissä 

- lisätä kunnassa toimivien yhteisöjen ja asukkaiden vuorovaikutusta 

- antaa kunnasta riittävästi tietoja kunnan ulkopuolisiin kohteisiin, julkiselle sanalla ja 

suurelle yleisölle 

 

Tiedotus tukee kunnan kehitystä ja johtamista sekä edistää asukkaiden hyvinvointia. Tiedot-

tamisella luodaan kuntalaisille edellytykset vaikuttaa yhteisiin asioihin ja toimia kunnan jäse-

ninä. 

 

Kunnan, siellä toimivien yhteisöjen ja asukkaiden vuorovaikutus, on entistä tärkeämpää, kos-

ka kuntien vapaus järjestää toimintaansa paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan 

on kasvanut. Myös muutokset palvelujen tuottamistavoissa korostuvat niiden käyttäjien osal-

listumisoikeuksien merkitystä. 
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2 Tiedotusorganisaatio 
 

Hajautettu tiedottaminen 

 

Kunnanhallitus johtaa ja valvoo kunnan tiedotustoimintaa. Kunnanhallituksen antamat tiedo-

tusohjeet ohjaavat tiedottamista. 

 

Yleisen tiedotustoiminnan käytännön hoito ja koordinointi on ensisijaisesti kunnanjohtajan ja 

hallintojohtajan tehtävänä. Jokaisella osastolla ja toimistolla on omalla tehtäväalueellaan en-

sisijainen tiedotusvastuu. Osasto- ja toimistokohtainen tiedotusvastuu on käytännössä osas-

topäälliköillä. Yleisperiaatteena on tiedottamisvelvollisuuden jakaminen mahdollisimman 

monelle siten, että kukin tiedottaa oman ammattivastuualueensa asioista. Tällöin on pidät-

täydyttävä tosiasioiden, tutkimustulosten, suunnittelutilannetta kuvaavien tietojen ja tehty-

jen päätösten selvittämiseen. 

 

3 Tiedotusvastuuhenkilön tehtävät 

 
Tiedottajana toimivan viranhaltijan tehtävät määräytyvät hänen asemansa mukaisesti, mutta 

tiedottajan yleistehtävät voidaan määritellä soveltuvin osain seuraavien päätehtävien mukai-

sesti: 

 

- toimittaa kuntalaisille ja tiedotusvälineille uutisaineistoa ennen kaikkea sellaisis-

ta suunnitelmista ja päätöksistä, jotka laajasti ja läheisesti koskevat kuntalaisia 

tai joilla on muuten huomattava yleinen merkitys 

- hankkia tiedotusvälineille niiden pyytämiä tietoja tai ohjata tiedustelijat oikeille 

tietolähteille 

- järjestää tarvittaessa tiedotus-, selostus- ja haastattelutilaisuuksia sekä tutustu-

miskäyntejä kunnan toimistoihin, laitoksiin ja työmaille 

- laatia katsauksia kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kunnan 

asukkaita yleisesti koskettavista asioista 

- seurata tiedotustoimintaa ja sen vaikutuksia julkisessa sanassa ja yleisessä mie-

lipiteessä sekä ryhtyä niiden johdosta tarpeellisiin toimenpiteisiin 

- välittää tai yhteistoiminnassa asiaa hoitavan henkilön kanssa laatia vastaukset 

tiedusteluihin sekä vastineet ja oikaisut kirjoituksiin 

- huolehtia suunnitelmien ja päätösten tiedottamisesta henkilöstölle 

 

Tiedottajan tehtävänä on toimia osastollaan/toimistollaan tiedotusasioiden asiantuntijana, 

tiedotuksen suunnitelmien laatijana ja tiedotuksen teknisenä toteuttajana. 

 

Muiden viran- ja toimenhaltijoiden on pyrittävä antamaan tiedottajalle kaikki mahdollinen 

apu ja tuki hänen toiminnassaan. 
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4 Tiedotusperiaatteet 
 

Kunnallisen tiedottamisen on oltava avointa, tasapuolista ja oleellisiin asioihin keskittyvää. 

 

Rehellisyys 

 

Kunnan tehtävänä on esittää asiat rehellisesti niin, että esiin tuodaan asiaan liittyvät myön-

teiset ja kielteiset näkökohdat. Kunnallisen tiedottamisen ei pidä tavoitella suopeutta salai-

lemalla kunnan hallinnon kannalta kielteisiä tietoja. Salailu yleensä kääntyy kuntaa vastaan. 

Asioiden nopea ja totuudenmukainen selvittäminen estää päätöksentekoa vaikeuttavat huhut 

ja lisää kuntalaisten luottamusta kunnan hallintoa kohtaan. 

 

Kunnan ei pidä myöskään lähteä puolustelemaan toimintaansa, kun tiedotusvälineet arvoste-

levat sitä. Julkisen vallankäytön osana kunnallishallinnon on hyväksyttävä julkinen kriittinen 

keskustelu. Asiavirheet on luonnollisesti oikaistava ja mahdollisuuksien mukaan vastattava 

esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin. 

 

Joukkotiedotusvälineet hoitavat käytännössä suurimman osan kunnallisen tiedon välityksestä 

kuntalaisille. Kunnallisen tiedotustoiminnan on tästä syystä palveltava joukkotiedotusvälinei-

tä erityisen tehokkaasti ja aktiivisesti. Kunnallishallinnon yleinen tiedotusmyönteisyys on pal-

velun perusta. 

 

Tasapuolisuus 

 

Kunnallisen tiedotustoiminnan on oltava tasapuolista ja epäpoliittista. Kunnallishallintoa kos-

kevat uutiset, uutisaineisto ja muu tiedotusmateriaali on annettava samanaikaisesti ja sa-

mansisältöisenä kaikille tiedotusvälineille. 

 

Jos jokin tiedotusväline on omatoimisesti havainnut jonkin uutisaiheen on sille annettava 

etuoikeus uutisen käyttöön. Vasta tämän jälkeen voi kunta, jos se katsoo asian tarpeelliseksi, 

toimittaa uutisen ja uutisaineiston muidenkin tiedotusvälineiden käyttöön. 

 

Valmisteluvaiheessa tiedottaminen 

 

Tiedottamisessa on huolehdittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esityslistat toimite-

taan joukkotiedotusvälineiden käyttöön ennen kokousta toimielimen harkinnan mukaan. 

Kunnan kannalta ei ole mitään estettä sille, että joukkotiedotusvälineet käsittelevät listoilla 

olevia asioita jo ennen kokousta. Tiedotusvastuuhenkilöiden on vain erityisesti korostettava 

sitä, että lehtien on selvästi silloin tuotava ilmi, ettei asiasta ole vielä tehty päätöstä. 

 

5 Asiakirjajulkisuus 
 

Asiakirjajulkisuus koskee viranomaisten hallussa olevia yleisiä asiakirjoja. Kunnan viranomai-

sen hallussa olevat yleiset asiakirjat tulevat pääsääntöisesti jossain asian käsittelyvaiheessa 

julkisiksi. Asiakirjajulkisuutta sääntelee lähinnä laki yleisten asiakirjojen julkisuudesta (asiak-

JulkL) ja lakia täydentävä asetus (asiakJulkA). Voimassa olevan asiakJulkL:n tarkoittamia viran-

omaisen hallussa olevia yleisiä asiakirjoja ovat: 

 

- viranomaisen laatimat ja antamat asiakirjat sekä 

- viranomaiselle lähetetyt ja annetut asiakirjat 
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Julkisuusominaisuuksiltaan asiakirjat jaetaan kolmeen eri ryhmään: 

 

- julkiset asiakirjat 

- ei-julkiset (luvanvaraiset) asiakirjat 

- salassa pidettävät asiakirjat 

 

Julkiset asiakirjat  

 

Julkisesta asiakirjasta on jokaisella oikeus saada tieto (asiakJulkL:n 6 §). Tiedon saantia ei ole 

rajoitettu kunnan jäseniin eikä edes Suomen kansalaisiin. Jokaisella on oikeus saada nähtä-

väkseen asiakirja tai ote tai jäljennös asiakirjasta (asiakJulkL 7 §). Lähtökohtana on, että valmis 

asiakirja on julkinen. 

 

Kunnallishallinnon asiakirjoista pöytäkirja tulee liitteineen julkiseksi sen jälkeen, kun se on al-

lekirjoitettu ja tarkastettu (asiakJulkL 3 §). 

 

Pöytäkirjan julkiseksi tuleminen ei koske siihen mahdollisesti sisältyviä salassa pidettäviksi 

säädettyjä tietoja. Pöytäkirjojen salaisuuksia ei saa luvatta ilmaista sivullisille. Tyypillisiä salas-

sa pidettäviä asioita ovat yksityisen henkilön taloudellista asemaa koskevat tiedot, sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakassalaisuudet sekä kunnan ja yritysten liikesalaisuudet. 

 

Yksityinen, kunnalle saapuva asiakirja (esim. oikaisuvaatimus, virkahakemus) ja sen liitteet tu-

levat julkisiksi silloin kun asiakirja on saapunut kuntaan (asiakJulkL:n 3 §). Hakemukseen mah-

dollisesti sisältyvät salassa pidettävät tiedot, kuten lääkärintodistus, jäävät julkisuuden ulko-

puolelle. 

 

Kunnalle saapuvien asiakirjojen julkisuudesta on poikkeus kilpailutilanteeseen liittyvät tar-

jousasiakirjat, jotka usein avataankin vasta erikseen määrättynä ajankohtana. Toimituskirja eli 

kunnasta lähtevä asiakirja tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu (asiakJulkL:n 3§). Allekir-

joittamisen jälkeen esim. kunnan antama lausunto on yleensä julkinen. Julkisuus voi olla tul-

kinnanvarainen, jos se liittyy lausuntona lausuntoa pyytäneen viranomaisen valmisteltavana 

olevaan asiaan. Tekninen tallenne tulee julkiseksi siten kuin sitä vastaava asiakirja. 

 

Jos kysymys on julkisesta asiakirjasta, tiedon pyytäjän ei lain mukaan tarvitse kertoa pyytä-

mänsä tiedon käyttötarkoitusta. Vaikkei asiaa olekaan vielä päätetty, sen käsittelyyn liittyvät 

lausunnot, esitykset ja muut asiakirjat ovat useimmiten julkisia (esim. talousarvioesitys, vi-

ranhakuasiakirjat). Palveluvelvoite edellyttää, että tiedon pyytäjä saa viranomaiselta kohtuul-

lisessa ajassa haluamansa julkisen tiedon. 

 

Ei-julkiset asiakirjat 

 

Ei julkiset eli luvanvaraisesti julkisiin asiakirjoihin kuuluvat valmisteltavana olevat asiakirjat 

sekä viranomaisten omassa keskuudessa syntyneet ehdotukset, luonnokset, mietinnöt, 

lausunnot, muistiot ja muut selvitykset (asiakJulkL:n 5 §). Niistä voidaan antaa tietoja, mutta 

velvollisuutta tiedonantamiseen ei ole. Viranomainen, jonka asiakirjasta on kysymys, päättää 

itse, annetaanko ei-julkisesta asiakirjasta tietoja. Esityslista on valmisteluvaiheessa ei-julkinen 

asiakirja. Se tulee aikanaan pöytäkirjan osana julkiseksi. Esityslistoja levitetään laajasti 

etukäteen esim. tiedotusvälineille, mikä lisää kunnan asukkaiden mahdollisuuksia saada 
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asioista tietoja jo niiden valmisteluvaiheessa. Jokainen kunnan toimielin päättää 

esityslistojensa julkistamisesta itsenäisesti. 

 

Salassa pidettävät asiakirjat 

 

Asiakirjojen salassapitämisestä säädetään aina erikseen. Kunnanvaltuuston rajoitettua oikeut-

ta lukuun ottamatta (suljettu kokous 57 §) kunnan muilla viranomaisilla ei ole oikeutta julistaa 

yksittäistä asiakirjaa salassa pidettäväksi. Salassa pitäminen ilmenee aina asiaa koskevista 

säännöksistä. Perussäännökset ovat asiakJulkL 2 luvussa ja asiakJulkA:ssa. Kunnan ja yksityi-

sen liikesalaisuudet ja yksityisen taloudellista asemaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Salassa pidettäviä ovat myös yksilöä ja perhettä koskevat arkaluontoiset asiat. Salassa pidet-

tävästä asiakirjasta voi saada yleensä tietoja vain asianomaisen intressitahon suostumuksella. 

 

Asianosaisjulkisuus (asiakJulkL 3 a luku) 

 

Asianosaiselle on eräin edellytyksin annettu muita laajempi tietojensaantioikeus. Asianosai-

nen on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Hänellä on oikeus saada 

tieto asiakirjasta, vaikka se ei olekaan julkinen, jos tieto voi tai on voinut vaikuttaa asian käsit-

telyyn. Tietojensaantioikeus ulottuu myös salassa pidettäviin asiakirjoihin. Asianosaisasema ei 

kuitenkaan aina oikeuta saamaan salassa pidettäviä ja ei-julkisia tietoja. Lain mukaan oikeus 

asiakirjaan on vain, jos tieto voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. 

 

Tieto voidaan jättää asianosaiselle antamatta, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tär-

keää yleistä ja yksityistä etua eikä asiakirja kuulu riita- tai rikosasiainoikeudenkäyntiaineis-

toon, vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua, tiedonantaminen voi olla esimerkiksi silloin, jos 

sen antaminen heikentäisi asianosaisen mielenterveyttä. Kysymys voi olla näin terveydenti-

laansa liittyvästä arkaluontoisesta seikasta. Asianosainen, joka saa muita koskevia salassa pi-

dettäviä tietoja, on velvollinen pitämään tiedot salassa. Sama koskee hänen asiamiestään ja 

avustajaansa. 

 

kunnanjohtajan, luottamushenkilön sekä tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan muita laa-

jemmasta tietojensaantioikeudesta säädetään erikseen KuntaL:n 24, 43 ja 74 §:ssä. 

 

Henkilörekisterit 

 

Asiakirjajulkisuus- ja salassapitosäännökset koskevat yleensä yksittäisiä asiakirjoja ja tietoja. 

Viranomaisen ylläpitämän henkilörekisterin tietojen käyttämisestä sekä luovuttamisesta ul-

kopuolisille on rajoituksia myös silloin, kun kysymys ei ole salassa pidettävistä tiedoista. 

yleensä tällaisia rekisterejä pidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla (tekninen tallen-

ne). Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistettavissa olevaa yksityishenkilöä koskevaa kuvausta. 

Henkilörekisteri taas on tällaisia henkilötietoja sisältävä luettelo, kortisto tai muu vastaava 

tietojoukko (henkilöstörekisteriL 2 §). Henkilörekisterilain (471/87) tietosuojasäännösten ta-

voitteen on yksityisyyden suojaaminen. 

 

Henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen teknisenä tallenteen ylläpitämästä henkilöre-

kisteristä säädetään asiakJulkL:n 18 a §:ssä. Säännöksen tarkoituksen ei ole rekisteriin sisälty-

vien tietojen salaaminen, vaan tarkoitus on estää sellaiset tietojen luovutustavat, jotka vaa-

rantavat tietosuojan toteutumista. Manuaalirekisteristä tietojen luovutus tapahtuu yksittäis-

ten asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevien tietojen mukaan. 
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Teknisenä tallenteena pidettävästä henkilörekisteristä ei saa luovuttaa ulkopuolisille henkilö-

tietoja massaluovutuksena eikä arkaluontoisena otantana, jolleivät asiakJulkL §8 a §:n mukai-

set edellytykset täyty. 

 

Tiedon pyytäjällä on oltava lakisääteinen tietojensaantioikeus taikka lupa rekisteröidyltä hen-

kilöltä tai tietosuojalautakunnalta. Tietoja voi saada myös tutkimustarkoitukseen. Henkilöre-

kisterin luonteesta riippumatta henkilötietoja ei saa luovuttaa suoramarkkinointi- tai vastaa-

viin tarkoituksiin, ellei ole varmuutta siitä, että asianomaiset henkilöt tämän sallivat. 

 

Henkilörekisterilain tarkoittaman henkilötietona ei pidetä julkisen tehtävän hoidon vuoksi 

henkilöstä kerättäviä tietoja. Henkilörekisterinä ei näin ollen pidetä kuntien luottamushenki-

lörekistereitä, koska mainittujen tietojen ei katsota koskevan lain tarkoittamalla tavalla yksi-

tyishenkilöä. Jos rekisteriin kerätään henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin tilanne on toi-

nen. 

 

Mikäli tietojen julkisuudesta, antamistavasta ja sisällöstä syntyy epäselvyyttä, on siitä neuvo-

teltava kunnanjohtaja taikka asianomaisen osastopäällikön kanssa. 

 

Tiedottamisen keinot 

 

Kunnan käytettävissä oleva tiedottamisen keinot ovat lukuista. Kulloiseenkin tilanteeseen so-

pivan keinon löytäminen ja sen oikea käyttäminen edellyttää sitä, että kulloisenkin tiedotus-

toimenpiteen tavoitteet on mietitty ja kohderyhmät selvitetty. Tällöin myös käytettyjen kei-

nojen tehosta voidaan varmistua. 

 

Kuntalaiset voidaan yleensä parhaiten tavoittaa olemassa olevien joukko tiedotusvälineiden 

avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan eri tiedotuskeinoja mietittäessä on pääpaino panta-

va joukkotiedotusvälineiden mahdollisimman hyvälle palvelulle. Tiedotusvälineiden sään-

nönmukainen ja joustava palvelu takaa sen, että kunnallinen tieto pääosiltaan savuttaa kun-

talaiset. Ensisijaisena tavoitteen on tiedon saavutettavuus, se että tieto on kuntalaisten saa-

tavilla ja omaksuttavissa. Lopullisena tavoitteena olevan tiedon mahdollisimman laaja perille 

meno, ymmärtäminen sekä hyväksikäyttäminen vaativat erityisen huomion kiinnittämistä sa-

noman ymmärrettävyyteen ja selkeyteen. 

 

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä, että asioiden mahdollisimman hyvä kirjallinen 

valmistelu päätöksentekoa varten palvelee myös tiedottamistarpeita ja helpottaa oikean ja 

asiallisen tiedon välittämistä kuntalaisille. 

 

Tiedotuskeinoja valittaessa on muistettava myös erityisryhmät, jotka saattavat vaatia erityis-

toimenpiteitä, esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset. Heidän tiedotuspalvelujen järjestämises-

tä on myös huolehdittava. 

 

Eri keinoja valittaessa on muistettava, että päämääränä on kuntalaisten mahdollisimman hy-

vä palvelu. 

 

Hallintomenettelylain mukaisesti on järjestettävä kuntalaisia palveleva sekä yleinen että ta-

pauskohtainen neuvonta. Erityisesti on huomiota kiinnitettävä puhelinpalvelun järjestämi-

seen ja ajan tasalla pitämiseen. Neuvonta- ja asiakaspalvelutyössä olevien tiedotuskoulutuk-

sesta on huolehdittava. 
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Seuranta 

 

Kunnan tiedotusvastuuhenkilöiden on seurattava kunnan asioiden käsittelyä julkisessa sanas-

sa. Jos julkisesti esitetään oleellisesti vääriä tietoja tai harhaanjohtavia väittämiä, ne on vii-

pymättä oikaistava. Myös lehtien yleisön osastoissa esitettyihin kysymyksiin on nopeasti vas-

tattava.  

 

Eri lehtien kanssa olisi pyrittävä pääsemään sellaiseen menettelyyn, että lehti antaa kunnan 

viranomaisille mahdollisuuden vastata sille esitettyyn kysymykseen samassa lehdessä kuin ky-

symyskin on esitetty. Täten estetään parhaiten harhaanjohtavien käsitysten syntyminen. 

 

Haastatelluilla on oikeus vaati toimittajalta hyväksyttäväkseen haastattelun perusteella tehty 

juttu niiltä osin, missä käsitellään haastateltavan antamia tietoja. Haastateltu voi myös vielä 

silloin, kun se on käytännössä teknisesti mahdollista kieltää koko haastattelun julkaisemisen, 

jos asia on esitetty täysin virheellisesti. 

 

 

 


