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Asiakirjajulkisuuskuvaus
Rautalammin kunta on tiedonhallintayksikkö.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 28 § määrittelee tiedonhallintayksikön velvollisuudesta ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta. Tämän kuvauksen tarkoitus on neuvoa kansalaisia tietopyyntöjen osoittamisessa.
Rautalammin kunnan asiakirjat ovat pääosin julkisia, osa on lain mukaan salassa pidettäviä. Yksityishenkilöllä on
oikeus saada itseään koskevat asiakirjat.
Lisätietoa: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 13 §.
Asiakirjoja säilytetään ja arkistoidaan paperisessa sekä sähköisessä muodossa, noudattaen arkistolakia
23.9.1994/831.

www.rautalampi.fi
Ennen asiakirjapyyntöä kannattaa vierailla Rautalammin kunnan verkkosivuilla, löytyisikö etsittävä tieto sieltä.
Sivusto sisältää ajankohtaista tietoa ja sieltä löytyy ajantasainen yritysrekisteri sekä yhdistys- ja palveluhakemisto.
Myös erillisille toimipisteille ja henkilöille löytyy yhteystiedot aakkosellisesta hakemistosta.
Rautalammin kunnan verkkosivuilta löytyvät seuraavat julkiset kokouspöytäkirjat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnanvaltuusto, 26.3.2019 Kunnanhallitus, 18.3.2019 Elinvoimalautakunta, 16.10.2019 Vapaa-ajan asukastoimikunta, 3.5.2019 Viestintätyöryhmä, 28.5.2019 Keskusvaalilautakunta, 20.3.2019 Perusturvalautakunta, 10.4.2019 Kotouttamisjaosto, 25.9.2019 Sivistyslautakunta, 15.1.2019 Nuorisovaltuusto, 22.10.2019 Tekninen lautakunta, 14.3.2019 Metsäjaosto, 13.5.2019 Rakennuttamisjaosto, 4.6.2019 Kaavoitusjaosto, 14.3.2019 Ympäristölautakunta, 13.3.2019 –

Osastot ja palvelut
Kunnalla ei ole yhtä pääasiallista asiarekisteriä, joten jokainen osasto vastaa omista asiakirjoistaan. Asiakirjapyynnöt osoitetaan osastolle, josta tietoja halutaan.
Seuraavaksi on lueteltuina pääasiallisia ja yleisempiä osa-alueita, joista asiakirjaa voidaan hakea. Luettelon tarkoitus on helpottaa osaston/aihealueen kohdentamisessa.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
• perheoikeudelliset palvelut
• lastensuojelu
• perhetyö, kotipalvelu
• päihde- ja mielenterveystyö, psykososiaalinen kotikuntoutus, palveluasuminen
• pakolais- ja maahanmuuttajatyö, kotouttamisjaosto
• aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, työtoiminta
• perusterveydenhuolto (Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä)
• erikoissairaanhoito (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
• perheneuvola
• ympäristöterveydenhuolto
• Edunvalvonta (Pohjois-Savon oikeusaputoimisto)
• Sosiaaliasiamies (Kuopion kaupunki)
• sosiaalipäivystys
• talous- ja velkaneuvonta (Pohjois-Savon oikeusaputoimisto)
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
• elinkeinotoimi
• työllisyysasiat
• maaseututoimi
Vapaa-ajan asukastoimikunta
Hallintopalvelut
• keskusvaalilautakunta
Taloushallinto
• palkanlaskenta
• kirjanpitopalvelut
• perintä
Elinkeinotoimi
• työllisyys
• yrittäjyys
• hankkeet
• matkailukehittäminen
• SavoGrow Oy
Maaseututoimi
• maaseutu ja maatalous -asiat
Perusturvalautakunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto
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Sosiaalitoimi
Iäkkäiden palvelut
• kotihoito
• palveluasuminen
• omaishoito
• perhehoito
Ateriahuolto
• ateriapalvelut
• koulu-, päiväkoti- ja hoitokotiruokailut
Sivistystoimi, sivistyslautakunta
• lasten päivähoito, varhaiskasvatus, perhepäivähoito
• esiopetus
• perusopetus
• koulukuljetukset
• lukio -opetus
• aikuiskoulutus
• kirjasto
• kulttuuritoimi (tapahtumat)
• liikuntatoimi (liikunta- paikat, palvelut ja tapahtumat)
• nuorisotoimi, Rautalammin nuorisovaltuusto RauNo, etsivä nuorisotyö
• joukkoliikenne
Tekninen osasto, tekninen lautakunta
• kaavoitus, kartat
• alueiden ja teiden suunnittelu, rakennuttaminen ja huolto
• kiinteistöjen suunnittelu, rakennuttaminen, huoltaminen ja vuokraus
• yksityistieavustukset
• rakennusvalvonta ja luvat
• jätelautakunta, jätehuolto
• tiejaosto
• vesi- ja viemärilaitos, vesihuolto
• metsäjaosto, metsänhoito, puun myynti
• rakennuttamisjaosto
• lämpöenergia
• varikko (koneet ja kalusteet)
• Liikenneturvallisuus
• kaavoitusjaosto
• ympäristönsuojelu (ympäristölautakunta, luvat ja valvonta)
• palo- ja pelastustoimi (Pohjois-Savon pelastuslaitos)
Vammaispalvelut
• avustukset
• työ- ja päivätoiminta
• henkilökohtainen apu
• kuljetuspalvelut
• asumispalvelut
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Ohjeistus
Tietopyyntö suositellaan laadittavaksi mahdollisimman tarkoin tiedoin, mahdollisimman monta tekijää seuraavista:
•
•
•
•

Ajankohta
Osasto, vastuuhenkilö
Asiakirjan nimi
Mahdolliset hakusanat ja aiheet

Muista liittää mukaan omat yhteystietosi.
Salassa pidettävien asiakirjojen yhteydessä saatamme pyytää henkilöllisyyden todistamista sekä syytä asiakirjapyynnölle.
Asiakirjatietopyynnöt voi toimittaa kunnanviraston neuvontaan kirjeitse, suullisesti tai sähköpostitse. Neuvonnasta pyynnöt toimitetaan oikeille tahoille.
Yhteystiedot:
Sähköposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelin: 040 164 2000
Käyntiosoite: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9–15.00.

Toimitus
Pyydetyt asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti 14 vuorokauden sisällä ja ne ovat maksuttomia.
Enemmän selvitystä vaativien asiakirjojen toimituksissa voi mennä runsaammin aikaa ja niistä saatetaan periä
maksua.
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