
 

Tarkastettu 15.10.2015 
 
DYNASTY-JÄRJESTELMÄN TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE 
(Lomakkeella ovat mukana henkilötietolain (523/99) 10§ vaatimat tiedot)  
 

Toimiala, johon järjestelmä kuuluu Tietojärjestelmän julkinen osoite 
Yhteiset tietojärjestelmät - 
 

Tietojärjestelmän nimi Tietojärjestelmän luonne 
Dynasty-asianhallintajärjestelmä Asia- ja asiakirjarekisteri, henkilörekisteri 
 

Vastuutaho Vastuuyksikkö ja –henkilö 
Iitin kunta Hallintopalvelut  
PL 32  hallinto- ja talousjohtaja Jarkko salonen 
47401  KAUSALA 

Käyttötarkoitus 
Organisaation asioiden ja asiakirjojen käsittely ja päätöksenteon hoitaminen 
viranomaistoiminnassa. 
 
Järjestelmä on atk:lla oleva ohjelmisto, joka elektronisessa muodossa täydentää ja 
tukee manuaalista asioiden ja asiakirjojen käsittelyä organisaatiossa.  
 
Järjestelmään tallennettuja elektronisia asiakirjoja voidaan käyttää hyväksi asioiden 
valmistelussa päätöksentekoa varten. 
 
Samoista asiakirjoista on pääsääntöisesti tallessa alkuperäiset, paperimuodossa olevat 
asiakirjat. 
 
Asiakorteilta seurataan asioiden käsittelyvaiheita. 
 
Järjestelmä käsittää elektronisessa muodossa: 
- asiakortit (diaari), joihin merkitään asiat ja asiakirjat sekä vireille panijoiden yhteys-

tiedot (nimi ja osoite) 
- asiakirjojen elektronisen tallennuksen (myös skannatut) 
- asioiden ja asiakirjojen käsittelyvaiheiden seurannan 
- päätöksentekoon liittyvät prosessit 
- järjestelmässä syntyvien asiakirjojen elektronisen arkistoinnin 
 
Asioissa mahdollisesti esiintyvät yksityishenkiöitten tiedot ovat kyseisten asian ominai-
suuksia. 
 

Tietosisältö  
Asian otsikko ja kuvailu eri käsittelyvaiheissa 
Asiaan liittyviä henkilöiden nimi- ja yhteystietoja 
 

Tietolähteet  Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 
Saapuneet ja lähteneet kirjeet Alkaen vuodesta 2013 
- yksityishenkilöt 
- yhteisöt 
- viranomaiset 



 

Organisaation sisällä syntynyt asia 
 

Tietojen päivitystiheys 
Päivittäin 
 

Julkiset tiedot ryhmittäin 
Vireillä olevat ja päätetyt julkiset asiat ja niihin liittyvät asiakirjat 
Julkiset päätökset (luottamushenkilöelinten päätökset ja viranhaltijana tehdyt päätökset) 
 

Salassa pidettävät tiedot 
Julkisuuslain 6. luvun ja henkilötietolain sekä muun lain mukaisesti kuten esim. asiakir-
jat, jotka koskevat yksityistä liike- tai ammattisalaisuutta ja yksityistä elinkeinotoimintaa,  
henkilön vuosituloja tai kokonaisvarallisuutta tai taloudellista asemaa tai koskevat yksi-
tyiselämän suojaa tai muita yksityisyyden suojaan liittyviä asioita.  
 

Tulosteet  ja tulostusajankohta Huomattavat muutokset 
Jatkuvasti tulostetaan kaikkia asiakirjoja Ei muutoksia 
kuten esityslistoja, pöytäkirjoja, päätöksiä, 
tiedoksiantoja, lausuntopyyntöjä, lausuntoja,  
kirjeitä jne.  
 
Asiakortit ja luettelo asioista vireillepanijoittain tulostetaan kirjaamiskauden jälkeen. 
 

Muille organisaatioille luovutettavat tiedot 
Asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvät tiedot. Salassa pidettävää tietoa luo-
vutetaan vain siihen oikeutetuille. 
 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta. 
 

Tietojärjestelmän suojauksen periaatteet 
A. Manuaalinen aineisto: 
Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti  
 
B. Atk:lle talletetut tiedot: 
Julkiset asiat valmisteluvaiheineen ja käsittelyineen sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat 
kaikkien tietoa etsivien luettavissa. 
Ei julkisiksi ja salaisiksi merkityt asiat eivät ole kaikkien luettavissa. Niitä voivat lukea 
vain asian järjestelmään viejä, arkistonhoitajien ja kirjaajien ryhmään kuuluvat henkilöt, 
kyseisen asian valmistelijat, kokousjärjestelijät (jos asia käsitellään toimielimen kokouk-
sessa) ja pääkäyttäjät.  


