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Itä-Suomen lääninhallitus
Yhteiset palvelut
Valtakunnallinen maistraattien kehittämisyksikkö
PL 50
50101 MIKKELI

Viite Kirjeenne 10.10.2008 (PAL 527) Kansallisarkistolle
Asia MAISTRAATTIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS
Itä-Suomen lääninhallituksen valtakunnallinen maistraattien kehittämisyksikkö on viitekohdassa mainitussa kirjeessään pyytänyt arkistolaitokselta
päätöstä maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa mainittujen
asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Se on kirjeessään ilmoittanut, että nyt
tarkastettavaan arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjä säilytysaikoja on
tarkoitus noudattaa 1.10.2008 alkaen kertyviin asiakirjoihin.
Arkistolaitoksen/Valtionarkiston aiemmat seulontapäätökset
Arkistolaitos/Valtionarkisto on aiemmin määrännyt maistraattien ja niiden
edeltäjien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä seuraavilla päätöksillään:
Valtionarkisto vahvisti 31.1.1975 (VA 25-30-74) Väestörekisterikeskuksen ja
henkikirjoittajan toimistojen asiakirjojen säilytysajat.
Valtionarkisto vahvisti 14.9.1987 (VA 139/33/86) kihlakuntien
rekisteritoimistojen asiakirjojen säilytysajat vuodesta 1988 lähtien kertyvien
asiakirjojen osalta.
Arkistolaitos päätti 21.10.1999 (KA S 18/99) maistraattien
arkistonmuodostussuunnitelmassa mainittujen asiakirjojen pysyvästä
säilytyksestä. Tätä päätöstä noudatetaan kihlakuntauudistuksen 1.12.1996
jälkeen maistraateille kertyviin asiakirjoihin.
Arkistolaitos päätti 15.5.2000 (KA S 2/00) maistraattien arkistonmuodostussuunnitelman päivitykseen sisältyvien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.
Tätä päätöstä noudatetaan 1.12.1999 alkaen maistraateille kertyneisiin
asiakirjoihin.
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Arkistolaitos antoi 1.3.2004 ohjeen ja määräyksen (KA 88/42/2003)
kaupparekisterin asiakirjojen säilyttämisestä ja säilytysajoista.
Arkistolaitos päätti 4.3.2005 (KA 241/43/04) maistraattien
arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen pysyvästä
säilytyksestä. Tätä päätöstä noudatetaan maistraateille 1.1.2005 alkaen
kertyviin asiakirjoihin, mutta edunvalvonta-asiakirjojen (henkilöaktien)
otannan osalta myös taannehtivasti 1.12.1999 alkaen kertyviin asiakirjoihin.
Arkistolaitos päätti 19.9.2007 (KA 1851/431/2006) maistraattien eräiden
asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.
Arkistolaitos päätti 30.4.2008 (AL/3382/07.01.01.03.01/2008) maistraattien
arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen pysyvästä
säilytyksestä. Tätä päätöstä noudatetaan maistraateille 1.1.2005 alkaen
kertyviin asiakirjoihin, mutta edunvalvonta-asiakirjojen (henkilöaktien)
otannan osalta myös taannehtivasti 1.12.1999 alkaen.

Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä
Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla määräävänsä maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa mainitut asiakirjat pysyvään säilytykseen tehdyn esityksen mukaan, mutta kuitenkin seuraavin täsmennyksin:
Seuraavat tukitoimintoihin liittyvät sähköiset tietojärjestelmät eivät sisällä
pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ja asiakirjallisia tietoja: Meritt-Economa,
Rondo, Kassu, Matti ja Fortime.
Tässä arkistolaitoksen päätöksessä pysyvään säilytykseen määrätyt, Maisaasianhallintajärjestelmään sisältyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi paperilla.
Vastaavat sähköisessä muodossa Maisa-asianhallintajärjestelmässä olevat
asiakirjat säilytetään määräajan.
Arkistonmuodostussuunnitelmassa mainitaan maistraateissa käytettävinä
sähköisinä tietojärjestelminä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
(VTJ), Patentti- ja rekisterihallituksen Katka ja YREKA, Patentti- ja
rekisterihallituksen ja verohallinnon yhdessä ylläpitämä YTJ-tietojärjestelmä
ja oikeusministeriön VAT-tietojärjestelmä. Väestörekisterikeskus, Patentti- ja
rekisterihallitus, verohallinto ja oikeusministeriö vastaavat ylläpitämiensä
tietojärjestelmien tietojen pysyvästä säilytyksestä. Maistraatit eivät säilytä em.
tietojärjestelmissä olevia tietojaan pysyvästi sähköisessä muodossa.
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Laissa vihkimisoikeudesta (571/2008) tarkoitetun vihkimisoikeusrekisterin
tietojen pysyvästä säilytysmuodosta Väestörekisterikeskuksessa ja PohjoisPohjanmaan maistraatissa arkistolaitos päättää erikseen. Muut maistraatit eivät
säilytä em. tietojärjestelmässä olevia tietojaan pysyvästi sähköisessä
muodossa.
Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä tarkoittaa sitä, että
asiakirjat säilytetään pysyvästi paperilla, ellei säilytysmuodosta ole toisin
määrätty. Asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen säilyttäminen pysyvästi
yksinomaan sähköisessä muodossa edellyttää arkistolaitoksen erillispäätöstä.
Nyt annettavaa arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.10.2008 alkaen
vihkimisoikeuteen (kohta 6.3.1) liittyviin asiakirjoihin ja 1.1.2005 alkaen
muihin maistraateille kertyviin asiakirjoihin. Tätä päätöstä noudatetaan
edunvalvonta-asiakirjojen (henkilöaktien) otannan osalta myös taannehtivasti
1.12.1999 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.
Nyt annettavalla päätöksellä arkistolaitos kumoaa 30.4.2008 antamansa
päätöksen (AL/3382/07.01.01.03.01/2008) maistraattien asiakirjojen pysyvästä
säilytyksestä.
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