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Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittely 

 

Taustaa  

Hallituskaudella 2015-2019 tehtiin Suomessa laajaa maakuntien perustamiseen 
tähtäävää valmistelua. Valmistelun laajempi organisoituminen tapahtui sen jäl-
keen, kun valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö lähettivät 
26.5.2016 kirjeen uudistuksen kohteena oleville organisaatioille. Kirjeessä keho-
tettiin sopimaan maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta kesä-
kuun 2016 loppuun mennessä. Esivalmistelu kehotettiin sovittamaan yhteen jo 
käynnissä olevan sote-uudistuksen esivalmistelun kanssa. Organisaatioiden olisi 
ohjeistuksen mukaan sovittava esivalmistelun organisoitumisesta. Aloitteen teki-
jäksi organisoitumisessa ehdotettiin maakuntien liittoja.  

 
Aineistokokonaisuudet 

1. Maakuntien liittojen johdolla perustettiin maakuntiin valmisteluorgani-
saatioita. Näiden yhteydessä toimi ohjausryhmiä, seurantaryhmiä ja erilai-
sia työryhmiä. Kaikki tämän valmistelun yhteydessä syntynyt aineisto 
muodostaa aineistokokonaisuuden, joka myöhemmin olisi todennäköi-
sesti liitetty maakuntien väliaikaisten toimielinten arkistoon. Tämä suosi-
tus koskee näitä asiakirjoja, jos ei erikseen toisin mainita. 

2. Muita syntyneitä aineistoja ovat maakuntien liittojen tekemät päätökset 
ja mm. henkilöstö- ja taloushallinnon asiakirjat. Toiminnan ollessa selke-
ästi maakunnan liiton toimintaa eikä organisaatioiden yhteistoimintaa, 
kuuluvat asiakirjat maakuntien liittojen omiin arkistoihin.  

3. Muiden organisaatioiden sisäisen toiminnan seurauksena syntynyt ai-
neisto kuuluu aina kyseisen organisaation omaan arkistoon. Samoin, jos 
aiemmin on jo sovittu ennen vuotta 2016 syntyneen aineiston säilytysvas-
tuista, on hyvä toimia näiden sopimusten mukaisesti. 

Tavoitteena on, että kohdassa 1 mainitut valmisteluorganisaatioiden asia-
kirjatiedot saadaan myöhemmin siirrettyä digitaalisessa muodossa Kansal-
lisarkistoon. Kyseessä on sekä mahdollisen jatkovalmistelun että tutkimuksen 
kannalta erittäin tärkeä aineisto, jonka talteen ottaminen mahdollisimman 
käyttökelpoisessa ja todistusvoimaisessa muodossa on tärkeää. 
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Tietojen vienti asiankäsittelyjärjestelmiin 

Jos maakunnan liitolla tai jollain muulla maakuntavalmistelussa mukana olleella 
organisaatiolla on valmisteluorganisaation tietoja varten hankittu järjestelmä tai 
lisäosa olemassa olevaan järjestelmään, on tiedot tarkoituksenmukaisinta viedä 
sinne. Tarvittaessa selvitetään Vimanan ja valtiovarainministeriön kanssa mahdol-
lisuutta näiden tietojen väliaikaiselle säilytysratkaisulle. 

Jos edellä kuvattua järjestelmää ei ole käytössä, voidaan maakunnan liiton asian-
käsittelyjärjestelmään, liiton oman arkiston jatkoksi, luoda uusi päätehtävä-
luokka/ uusia päätehtäväluokkia näille aineistoille. Uusi päätehtäväluokka on suo-
siteltavaa nimetä valmisteluorganisaation arkistoksi. Se ei olisi osa maakunnan lii-
ton arkistoa, vaikka se väliaikaisesti sen yhteyteen tässä tilanteessa luotaisiinkin. 
Kyse on poikkeuksellisesta ratkaisusta, koska aineistojen kuntoon saattamiseen 
tarvittavia resursseja on käytössä mahdollisesti vain lyhyen aikaa ja tietojen tal-
lentaminen pitäisi saada nopeasti käyntiin. 

Asiakirjatietojen tulee edellä kuvatuissa tapauksissa olla pitkäaikaissäilytykseen 
soveltuvassa muodossa tai sellaiseen muotoon muunnettavissa. Tarkempia tietoja 
tiedostomuodoista saa Kansallisarkiston ohjeesta ”Digitaaliseen säilytykseen hy-
väksyttävät tiedostoformaatit”. Ohje on tämän suosituksen liitteenä ja sitä päivi-
tetään jatkossa Kansallisarkiston kotisivuille osoitteeseen www.arkisto.fi/digitaa-
lisetsiirrot.  

Maakuntien liittojen ja muiden mahdollisesti valmisteluorganisaatioiden arkis-
toista vastuussa olevien organisaatioiden on huolehdittava tietojärjestelmiensä 
tietosisällön hyvän tiedonhallintatavan mukaisesta turvaamisesta ja varmistettava 
tietojen käytettävyys, luotettavuus ja todistusvoimaisuus siten kuin laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja asetus viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (12.11.1999/1030) edellyt-
tävät. 

 
Tietoaineistojen väliaikainen säilytysratkaisu 
 

Jos maakuntavalmisteluorganisaatioiden aineistoja ei voida muulla tavoin säilyt-
tää digitaalisessa muodossa, asiakirjatiedot voidaan viedä Vimanan tarjoamalle 
SharePoint –alustalle, joka on jo ollut maakuntien valmisteluorganisaatioiden käy-
tössä.  
 
Tämä tarkoittaa sitä, että Vimana tarjoaa säilyttämiselle teknisen ratkaisun, mutta 
aineistojen käyttöoikeudet, säilytysvastuu ja tietopalveluvelvoitteet säilyvät edel-
leen kokonaisuudessaan aineistojen nykyisillä omistajilla. Aineistojen siirto väliai-
kaisesta säilytysratkaisusta Kansallisarkistoon voidaan hoitaa yhdenmukaisin peri-
aattein ja siinäkin tilanteessa Vimana huolehtii ainoastaan siirtojen teknisestä to-
teuttamisesta. Aineistojen siirrosta sovitaan Kansallisarkiston ja aineistojen omis-
tajan kanssa. 

http://www.arkisto.fi/digitaalisetsiirrot
http://www.arkisto.fi/digitaalisetsiirrot
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SharePoint-alustalle tiedot viedään kansiorakenteeseen, joka noudattaa mahdol-
lisimman tarkasti väliaikaisten valmistelutoimielimien arkistojen tehtäväluoki-
tusta. Asiakirjoja nimettäessä on pyrittävä johdonmukaisuuteen ja mahdollisim-
man yksiselitteisiin nimiin. Asiakirjoille ja asiakirjakokonaisuuksille lisätään myös 
kuvailutietoja mahdollisimman paljon. Asiakirjojen mahdolliset eri versiot on iden-
tifioitava.  

 
Saatavuuden ja käytettävyyden vuoksi valmisteluaineistot olisi tärkeää säilyttää 
digitaalisessa muodossa. Kun tiedot on viety SharePoint-alustalle tai asiankäsitte-
lyjärjestelmään, ei niitä tarvitse tulostaa paperille. 
 

Aineistojen seulonta 

Asiakirjojen seulonnalle ei ole suurta tarvetta, koska aineistoja on syntynyt vain 
lyhyen ajanjakson ajan. Tärkeintä on hävittää kaksoiskappaleet ja ne asiakirjat, joi-
den tietosisältö on viety toisiin pysyvästi säilytettäviin asiakirjoihin.  

Väliaikaisille valmistelutoimielimille 24.4.2018 annettua Kansallisarkiston seulon-
tapäätöstä (KA/441/07.01.01.03.01/2018) tullaan jatkossa tarkentamaan velvoit-
tavaksi ja sen perusteella aineistoja voidaan tarvittaessa seuloa. Seulontapäätöstä 
on tarkoitus tarkentaa nimenomaan epävirallisten valmisteluorganisaatioiden ja 
niiden yhteydessä toimineiden ryhmien valmistelussa syntyneitä aineistoja koske-
vaksi (tämän muistion kappaleen ”Aineistokokonaisuudet” ryhmä 1).  

Koska asiakirjoista suuri osa jäi keskeneräisiksi valmistelun nopean päättymisen 
vuoksi, on tarkoituksenmukaista säilyttää pysyvästi näistä keskeneräisistä asiakir-
joista vähintään viimeisin versio. Asiakirjan nimeen on kuitenkin syytä lisätä tar-
kennuksena sana ”LUONNOS”. Tietosisällöltään merkityksettömät, keskeneräiset 
asiakirjat voi hävittää. 
 

Aineistojen nimeäminen ja käytettävä tehtäväluokitus 

Aineistokokonaisuudet muodostavat jokaisessa maakunnassa oman arkistonsa. 
Ne on hyvä nimetä yhdenmukaisesti seuraavalla tavalla: *maakunnan nimi* val-
misteluorganisaation arkisto. Eli esimerkiksi Uudenmaan valmisteluorganisaation 
arkisto, Varsinais-Suomen valmisteluorganisaation arkisto, Lapin valmisteluorga-
nisaation arkisto jne. Arkisto muodostuu organisaatioiden yhteistyössä muodos-
taneen valmisteluorganisaation aineistoista. Sen ulkopuolelle rajataan organisaa-
tioiden omassa toiminnassa syntynyt aineisto ja ennen valmisteluorganisaatioiden 
perustamista syntynyt aineisto, jonka säilytyksestä on sovittu jo aiemmin. 

Koska aineistoa on syntynyt kohtuullisen vähän muutaman vuoden kuluessa, ai-
neiston käytettävyyden vuoksi on perusteltua tiivistää käytettävää tehtäväluoki-
tusta. Tehtäväluokituksena suositellaan käytettäväksi väliaikaisten valmistelutoi-
mielinten toimintaa varten luodun tehtäväluokituksen luokkia 00 HALLINTOASIAT 
ja 05 TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT sekä näiden alaluokkia. Muiden 
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tehtäväluokkien käyttöä ei suositella, mutta myös niitä voidaan tarvittaessa käyt-
tää harkinnan mukaan.  

Organisaatioiden omassa toiminnassa tapahtuneen valmistelun tietoaineistot olisi 
myös hyvä metatiedoin erottaa muusta aineistosta. Asioiden yhteyteen asiankä-
sittelyjärjestelmään on hyvä laittaa merkintä ”maakunta- ja sote-uudistus 2015-
2019”. Näin tiedot ovat myöhemmin helposti löydettävissä. Valmisteluorganisaa-
tioiden arkistoihin sisältyviin asioihin tai asiakirjoihin ei merkintää ole tarpeellista 
tehdä. 

Aineistojen jatkokäyttö helpottuu, jos aineistokokonaisuudet saadaan muodostet-
tua mahdollisimman yhdenmukaisia periaatteita noudattaen. 
 

Vastaanotto Kansallisarkistoon 

Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen vastaanotosta Kansallisarkistoon 
ohjeistetaan ja sovitaan myöhemmin aineistojen omistajien kanssa. Aineistot voi-
daan siirtää Kansallisarkistoon vasta sen jälkeen, kun niiden käyttötarve uudistuk-
sen mahdollisessa jatkovalmistelussa on päättynyt. Siirrot eivät käytännössä tule 
tapahtumaan vielä vuoden 2019 aikana. 

 

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Marita Vallenius, Kansallisarkisto, puh. 029 533 7275, marita.valle-
nius@arkisto.fi. 

Lisätietoja väliaikaisesta säilytysratkaisusta: 

Palvelupäällikkö Jani Nyström, Vimana, puh. 050 5223663, jani.nystrom@vi-
mana.fi.  

 

 

 

Tutkimusjohtaja Päivi Happonen 

 

Johtaja   Veli-Matti Pussinen 

 

 

JAKELU Maakuntien liitot 
 ELY-keskukset 
 TE-toimistot 

mailto:marita.vallenius@arkisto.fi
mailto:marita.vallenius@arkisto.fi
mailto:jani.nystrom@vimana.fi
mailto:jani.nystrom@vimana.fi
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 Aluehallintoviranomaiset 
 Kunnat 
 Sairaanhoitopiirit 
 Pelastuslaitokset 
 Erityishuoltopiirit 
 Kuntaliitto 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 

  
 
LIITTEET Liite 1. Maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen asiakirjatietojen 

pysyvä säilytys, Kansallisarkiston päätös 24.4.2018 
(KA/441/07.01.01.03.01/2018). 

 
 Liite 2. Maakuntien väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen tiedonohjaus-

suunnitelma. 
 
 Liite 3. Digitaaliseen säilytykseen hyväksyttävät tiedostoformaatit, Kansallis-

arkiston ohje 17.8.2018. 


