Asiakirjahallinta Oulun kaupungissa

Kaupunginhallitus 6.5.2013 § 286, voimaantulo 29.5.2013
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1. Asiakirjahallinnan tehtävät ja vastuut
Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen Oulun kaupungissa kuuluu
kaupunginhallitukselle, jonka tehtävänä on määrätä, miten Oulun kaupungin toimielinten
asiakirjahallinta ja arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään. Kunnan
velvollisuus on huolehtia asiakirjatietoonsa liittyvistä tehtävistä koko niiden elinkaaren ajan.
Vastuu asiakirjahallinnan hoitamisesta kuuluu arkistonmuodostajalle. Oulun kaupunki on yksi
arkistonmuodostaja. Osa-arkistoja ovat kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakunta tai vastaava
toimielin, joiden määrittämiä tehtäviä hoitavat palvelualueet, liikelaitokset sekä ulkoiset
palveluntuottajat. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat toimivat myös rekisterinpitäjinä
henkilörekisteriasioissa.
Kaupunginhallituksen on määrättävä se viranhaltija, joka johtaa Oulun kaupungin arkistotointa ja
arkistonmuodostusta sekä huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Vastuu
asiakirjoista ja arkistonmuodostuksen johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta on
viranomaisvastuuta.
Tarkemmat toimintaohjeet asianhallinnasta ja arkistonmuodostuksesta määritellään
laatukäsikirjassa.

2. Vastuu asiakirjallisesta tiedosta

2.1 Päättäjä, viran- tai toimenhaltija
Päätöksentekijällä on vastuu päätöksen sisällöstä ja asiasta. Viran- tai toimenhaltijalla on vastuu
laatimansa asiakirjan muodollisesta ja sisällöllisestä oikeellisuudesta sekä asian käsittelystä
asianhallintajärjestelmässä. Asiakirjan käsittelyä ja arkistonmuodostusta koskevat ohjeet koskevat
sekä päättäjää että viran- tai toimenhaltijoita.
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2.2 Asianhallintapäällikkö
Oulun kaupungin asianhallinnan ja arkistonmuodostuksen johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta
sekä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista vastaa asianhallintapäällikkö. Vastuu perustuu arkistolain
(831/1994) 9§:än.
Asianhallintapäällikkö on arkistotoimen johtava viranhaltija ja hänen tehtäviänsä ovat:
1. asiakirjahallinnon kehittäminen kunnan tietohallinnon ja -palvelun toimivaksi osaksi, jotta
arkistolain 7 §:n edellyttämät arkistotoimen vaatimukset voidaan huomioida kaupungin tietoja asiakirjahallinnossa
2. asiakirjahallintoa koskevien määräysten ja yleisohjeiden soveltaminen kunnan
arkistonmuodostajien asiakirjahallintoon
3. kunnan osa-arkistonmuodostajien tiedonohjaussuunnitelmien laatimisen ohjaaminen ja niiden
tarkastaminen ennen niiden käyttöön vahvistamista
4. asiakirjahallinnon käytännön hoitoa ja arkistonmuodostusta koskevien ohjeiden antaminen ja
ohjeiston ylläpitäminen
5. osa-arkistonmuodostajan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoidon tarkastaminen ja oikeus
puuttua tarvittaessa asiakirjahallintoa ja arkistotointa uhkaaviin riskeihin
6. palvelujen ostosopimusten asiakirja- ja arkisto-osuuden ohjeistaminen ja valvominen
7. arkistoalan yleisen kehityksen sekä arkistolaitoksen ja muiden asiakirjahallintoon
vaikuttavien tahojen antamien määräysten, ohjeiden ja suositusten seuraaminen
8. kunnan arkistonmuodostajien asiakirjahallinnon tehtävissä toimivien ja muun henkilöstön
sekä omasta alan koulutuksesta huolehtiminen
9. alaa koskevan tiedotuksen hoitaminen kunnassa
10. kaupunginhallituksen arkistotoimen viranomaistehtävien valmistelusta vastaaminen

2.3 Osa-arkistonmuodostaja
Osa-arkistonmuodostaja nimeää vastuuhenkilön, joka:
1. vastaa asiakirjahallinnan suunnittelusta ja käytännön hoidosta sekä yksiköissä säilytettävistä
asiakirjatiedoista ja huolehtii niiden käsittelyä koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta
konsernipalveluiden asiakirjahallinnan ohjauksessa
2. vastaa asiakirjahallinnan organisoinnista, ohjauksesta, koulutuksesta ja tiedottamisesta
3. osallistuu asianhallintaprosessin kehittämiseen
4. vastaa asiakirjahallinnan vaatimusten (Arkistolain 7 §:n ja muiden lakien sekä määräysten)
täyttymisestä tietojärjestelmissä ja vaatimusmäärittelyissä uusia tietojärjestelmiä
hankittaessa

2.4 Asiakirjahallinnan ja arkiston vastuunalainen hoitaja
Vastuunalaisen hoitajan (arkistovastuuhenkilö) tehtävät:
1. asiakirjahallinnan ja arkistotoimen tehtävien toteuttaminen ja ohjaaminen
2. tiedonohjaussuunnitelman laatiminen ja ylläpito konsernipalveluiden asiakirjahallinnan
ohjauksessa
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3. asiakirjatietojen käsittely, hoitaminen ja luettelointi, asiakirjatietojen lainaus- ja
tietopalvelutehtävät sekä asiakirjatietojen hävittämisen toimeenpano
4. asiakirjatietojen siirrot kaupunginarkistoon ja tiedonohjaussuunnitelman mukaisessa
järjestyksessä olevan aineiston tarkistaminen
5. muut operatiiviset tehtävät

2.5 Kirjaamo ja kaupunginarkisto
Oulun kaupungin keskitetty kirjaamo toimii väliarkistona ja sillä on vastuu hallussaan olevien
asiakirjojen arkistoinnista, säilyttämisestä sekä hävittämisestä/siirtämisestä. Sekä kirjaamon että
kaupunginarkiston henkilökunta ovat tietopalveluhenkilöstöä, jonka vastuulla on tiedon
luovuttamisen oikeellisuus (julkisuus ja osallisuuskysymykset).
Kaupunginarkiston palveluvastaavana toimiva viranhaltija (tietopalvelupäällikkö) vastaa
kaupunginarkistoon siirretyistä asiakirjoista ja kaupunginarkistoon siirrettyjen viranomaisten
asiakirjojen osalta
1. luovuttaa tiedon henkilörekistereistä rekisterinpitäjän päätöksen perusteella
2. päättää salassa pidettävien, muiden kuin kohdan 1, asiakirjojen luovuttamisesta
3. asiakirjojen lainaamisesta ja tietopalvelusta
Henkilötietolain 28 §:n 3 momentissa tarkoitettujen terveydentilaa ja sairautta koskevien
henkilötietojen osalta tarkastusoikeudesta päättää sosiaalihuoltolain tehtävistä sosiaalihuollon
ammattihenkilö ja terveydenhuoltolain tehtävistä terveydenhuollon ammattihenkilö.
Kaupunginarkiston muut tehtävät:
1. arkistoaineiston käytettävyyden kehittäminen
2. tietopalvelu
3. arkistonmuodostussuunnitelmien laadintaan liittyvät asiantuntijatehtävät niistä annettujen
ohjeiden mukaisesti
4. muut mahdolliset tehtävät.

2.6 Tilaajan vastuu ulkoisissa palvelusopimuksissa
Palvelusopimuksessa on sovittava kirjallisesti asiakirjahallinnan vastuista. Palvelun tilaaja ja
palvelun tuottaja:
1. nimeävät asiakirjahallinnan vastuuhenkilöt
2. sopivat tilaajan omistamien asiakirjojen osalta:
a. kenellä on vastuu tietojen antamisesta ja tietopalvelusta, huomioon ottaen myös
salassapidettävät tiedot
b. tavasta, jolla palvelun tuottaja vastaa arkiston muodostamisesta
3. sopivat henkilörekisterinpitäjän tehtävien järjestämisestä
Toimintansa päättävän palveluntuottajan tulee luovuttaa asiakirjallinen tieto palvelun tilaajalle.
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