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25.4.2018 KA/441/07.01.01.03.01/2018 
 

     
Suomen Kuntaliitto 
PL 200 
00101 Helsinki 
 
 
 
Esitys 20.12.2017 (1015/03/2017) Kansallisarkistolle  
 
Maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen asiakirjatietojen pysyvä säilytys 
   

Suomen Kuntaliitto on viitekohdassa mainitulla kirjeellään 20.12.2017 
(1015/03/2017) pyytänyt Kansallisarkistolta päätöstä maakuntien 
väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen asiakirjatietojen pysyvästä 
säilytyksestä.  

 
Kansallisarkiston päätös  
 

Maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen asiakirjatietojen 
pysyvää säilytysarvoa arvioitaessa niitä on verrattu Kansallisarkiston 
strategiaan 2020 ja julkishallinnon asiakirjatietojen seulontapoliittisiin ja 
seulontastrategisiin tavoitteisiin, jotka on vahvistettu arkistolaitoksen 
seulontapolitiikka- ja seulontastrategia-asiakirjoissa (AL/21220/07.01.01.03. 
00/2012). Maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen 
asiakirjatietojen pysyvää säilytysarvoa arvioitaessa on otettu huomioon myös 
maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen yhteiskunnallisten 
tehtävien merkittävyys, tietojen ainutlaatuisuus ja vastaiset 
käyttömahdollisuudet eri tieteenaloilla sekä asiakirjatietojen informaatioarvo 
eli merkitys yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia prosesseja ja ilmiöitä 
dokumentoivina aineistoina. 

 
Kansallisarkisto määrää arkistolain (831/1994) 8 ja 11 §:n nojalla maakuntien 
väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen tiedonohjaussuunnitelmaan 
merkityt asiaryhmät tai erikseen mainitut yksittäiset asiakirjat pysyvään 
säilytykseen kuten jäljempänä on esitetty. Ne asiaryhmät ja yksittäiset 
asiakirjat, joita ei ole mainittu päätöksessä, ovat kokonaisuudessaan 
määräajan säilytettäviä.  

 
00 00 Hallintoasioiden ohjaus 
00 01 Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja 

kehittäminen 
00 02  Päätöksenteko ja johtaminen 
00 03 Tarkastustoimi 
00 04 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
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Kaikki edellä mainittuihin tehtäväluokkiin ja kaikkiin niiden alatehtäväluokkiin 
sisältyvät asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi. 
 
01 00 00 Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka  
01 00 01 Virka- ja työehtosopimusasiat 
01 00 02 Henkilöstösuunnittelu ja raportointi 
01 00 03 Muu henkilöstöasioiden ohjaus 
 
01 01 00 Palvelussuhdeasiat 
Kaikki edellä mainittuihin tehtäväluokkiin ja kaikkiin niiden alatehtäväluokkiin 
sisältyvät asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi. 
 
01 01 01 Rekrytointi ja palvelussuhteeseen valitseminen 
Pysyvästi säilytetään yhteenveto, muistio, päätös. Lisäksi säilytetään 
pysyvästi nimikirja tai sitä vastaava rekisteri tms. 
 
01 04 00 Yhteistoiminta-asiat 
01 04 01 Työsuojelu ja työturvallisuus 
 
02 00 00 Taloushallinnon yleinen järjestäminen, valvonta ja ohjaus 
02 02 00 Talousarvion valmistelu 
02 02 01 Talouden ja toiminnan seuranta 
02 02 02 Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 
02 05 00 Kiinteän omaisuuden hallinta 
02 05 02 Perintö- ja lahjoitusasiat 
02 05 03  Maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden 

selvittäminen 
 
02 06 03 EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat 
Kaikki edellä mainittuihin tehtäväluokkiin ja niiden alatehtäväluokkiin 
sisältyvät asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi. 

 
03  LAKIPALVELUT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN 

SOVELTAMINEN 
04  MAAKUNTAHALLINNON PALVELUIDEN SUUNNITTELU JA 

JÄRJESTÄMINEN 
05  TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT 
06 LIIKENNE 
07 YMPÄRISTÖPALVELUT 
08 ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU JA EDISTÄMINEN 
09 ALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA RAKENNERAHASTOT 
10 TUTKIMUS-, KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 
Kaikki edellä mainittuihin päätehtäväluokkiin ja niiden kaikkiin 
alatehtäväluokkiin sisältyvät asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi. 
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Asiakirjatiedot määrätään laajasti pysyvän säilytykseen niiden historiallisen 
merkittävyyden vuoksi. Kyse on poikkeuksellisesta ja yhteiskuntaan laajasti 
vaikuttavasta muutoksesta ja näin ollen tutkimuksen kannalta hyvin 
mielenkiintoisesta aineistosta. Säilytysajat poikkeavat tästä syystä 
kuntaorganisaatioiden asiakirjoille aiemmin määrätyistä säilytysajoista. 

 
Kaikki sähköisessä muodossa olevat pysyvään säilytykseen määrätyt 
asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.  
 
Jos asiakirjatiedot on tallennettu SÄHKE2-vaatimukset täyttävään 
järjestelmään, ne saavat SÄHKE2-määräyksen mukaiset pakolliset metatiedot 
ja asiakirja- ja rekisteröintitiedot ovat pitkäaikaissäilytykseen soveltuvassa 
muodossa tai ovat sellaiseen muotoon muunnettavissa, säilytetään ne 
yksinomaan sähköisessä muodossa. Pitkäaikaissäilytykseen soveltuva muoto 
asiakirjatiedoille on esim. PDF/A tai TIFF ja rekisteröintitiedoille esim. XML-
rakenne. Kaikki tällaisesta järjestelmästä tulostetut paperimuodossa olevat 
asiakirjat ovat määräajan säilytettäviä.  
 
Jos asiakirjatiedot ovat järjestelmässä, joka ei täytä SÄHKE2-vaatimuksia, 
asiakirjat eivät saa pakollisia SÄHKE2 -metatietoja tai asiakirja- ja 
rekisteröintitiedot eivät ole myöhemminkään muunnettavissa 
pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaan muotoon, säilytetään sähköisten 
asiakirjatietojen lisäksi myös paperimuodossa olevat asiakirjat. Jos asiakirjat 
ovat ainoastaan paperimuodossa, säilytetään ne pysyvästi paperimuodossa. 
Paperimuodossa ei säilytetä asiakirjojen kaksoiskappaleita, tositteita eikä 
asiakirjoja, joiden tietosisältö sisältyy muihin pysyvästi säilytettäviin 
asiakirjoihin. 
 
 

Kansallisarkiston päätöksen soveltaminen 
 

Nyt annettavaa Kansallisarkiston päätöstä noudatetaan kaikkiin maakuntien 
väliaikaishallinnon valmistelutoimielimien toiminnassa syntyneisiin 
asiakirjatietoihin siitä alkaen, kun valmistelutoimielimet aloittavat 
toimintansa. Nyt annettavaa päätöstä voidaan soveltaa takautuvasti myös 
aikaisemmin syntyneisiin maakuntien valmistelutyöhön liittyviin 
asiakirjatietoihin niin pitkältä ajalta kuin niitä on syntynyt. 
Maakuntauudistukseen liittyvä valmisteluaineisto olisi tärkeää saada 
kattavasti myöhemmän tutkimuksen käyttöön niin pitkältä ajalta, kun 
valmistelutyötä on tehty.  

 
Tulevien maakuntien tehtäviä nykyisin hoitavien organisaatioiden, 
maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimien ja myöhemmin 
arkistoista vastuussa olevien organisaatioiden on huolehdittava 
tietojärjestelmiensä tietosisällön hyvän tiedonhallintatavan mukaisesta 
turvaamisesta ja varmistettava tietojen käytettävyys, luotettavuus ja 
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todistusvoimaisuus myös tulevaisuudessa siten kuin laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja asetus viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (12.11.1999/1030) edellyttävät. 
 
Kun tulevien maakuntien toiminta on alkanut ja maakuntien 
tiedonohjaussuunnitelma on päivitetty vastaamaan niiden toimintaa, tulee 
maakuntien laatia asiakirjoja ja tietoja koskeva seulontaesitys 
Kansallisarkistolle. 
 
 
 
 
Pääjohtajan sijainen, vastuualuejohtaja Jaana Kilkki  
  
 
Vastuualuejohtaja, tutkimusjohtaja Päivi Happonen 

 
 
 
 
 
 
JAKELU  KEHA-keskus 

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut 
TE-toimistot 
Valvira 
Maakuntien liitot 
Valtiovarainministeriö 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 
 
LIITE  Valitusosoitus  


