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Sidonnaisuusilmoituksien ja sidonnaisuusrekisterien tietojen pysyvä säilyttäminen  

Kuntaliitto on 7.4.2017 päivätyllä viestillään pyytänyt Kansallisarkistolta 
päätöksen sidonnaisuusilmoituksien ja sidonnaisuusrekisterien tietojen 
pysyvästä säilytyksestä. 

Kansallisarkiston aiemmat seulontapäätökset 

Kansallisarkisto (30.9.1994 asti Valtionarkisto, 1.10.1994-31.12.2016 
arkistolaitos) on antanut useita kunnallisia organisaatioita koskevia 
seulontapäätöksiä, joista keskeisimmät ovat: 

- Valtionarkiston vuoden 1989 toimialakohtaiset päätökset kunnallisten 
asiakirjojen hävittämisestä, osat 1-6.  

- Arkistolaitoksen vuosina 2001-2013 tekemät päätökset kunnallisten 
asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä sisältyvät Kuntaliiton julkaisusarjaan 
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat: määräykset ja suositukset. 

- Arkistolaitoksen päätös 22.8.2016 (AL/6411/07.01.01.03.01/2016) 
kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden 
toimielinten pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettävistä pöytäkirjoista 
ja niiden liitteistä.  

- Arkistolaitoksen päätös 13.5.2016 (AL/24541/07.01.01.03.02/2015) 
kunnallisten organisaatioiden rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien 
asiakirjatietojen pysyvästä säilytyksestä yksinomaan sähköisessä 
muodossa. 

- Arkistolaitoksen päätös 12.9.2016 (AL/17413/07.01.01.03.01/2016) 
kuntien rakennusvalvonnan lakisääteisissä tehtävissä syntyvien 
asiakirjatietojen pysyvästä säilytyksestä. 

- Arkistolaitoksen päätös 12.9.2016 (AL/16465/07.01.01.03.02/2016) 
sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien 
rekisteröintitietojen ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä 
sähköisessä muodossa. 
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Kansallisarkisto ei ole aikaisemmin tehnyt päätöstä sidonnaisuusilmoituksien 
ja sidonnaisuusrekisterien tietojen pysyvästä säilytyksestä. 

Kansallisarkiston päätös tietojen pysyvästä säilytyksestä ja säilytysmuodosta 

Kuntaliiton seulontaesitykseen sisältyvien asiakirjatietojen pysyvää 
säilytysarvoa arvioitaessa niitä on verrattu seulontapoliittisiin ja 
seulontastrategisiin tavoitteisiin, jotka on vahvistettu Kansallisarkiston 
vuoteen 2020 ulottuvassa yleisstrategiassa sekä arkistolaitoksen 
seulontapolitiikka- ja seulontastrategia-asiakirjoissa (AL/21220/07.01. 
01.03.00/2012). Seulontaesityksessä lueteltujen asiakirjojen ja rekistereiden 
pysyvää säilytysarvoa arvioitaessa on otettu huomioon myös kuntien ja 
kuntayhtymien yhteiskunnallisten tehtävien merkittävyys ja tehtävien 
vaikutusten laaja-alaisuus, tietojen ainutlaatuisuus ja vastaiset käyttö-
mahdollisuudet sekä asiakirjatietojen informaatioarvo eli merkitys 
yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia prosesseja ja ilmiöitä yleisesti dokumentoivina 
aineistoina. 

Kansallisarkisto ilmoittaa määräävänsä arkistolain (831/1994) 8 §:n ja 11 §:n 
nojalla sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterien tiedot pysyvään 
säilytykseen yksinomaan sähköisessä muodossa. Pysyvä säilyttäminen 
sähköisessä muodossa ei tarkoita sitä, että sidonnaisuusilmoitukset ja 
sidonnaisuusrekisterien tiedot on säilytettävä alkuperäisessä 
tietojärjestelmässä. Tietojen pysyvä säilyttäminen tarkoittaa, että ne 
säilytetään vähintään satojen vuosien ajan. Sen vuoksi Kansallisarkisto ei 
tässä päätöksessään ota kantaa siihen, missä tietojärjestelmässä tiedot tulee 
säilyttää pysyvästi.  

Jos asiakirjat ovat vain paperimuodossa, ne säilytetään pysyvästi 
paperimuodossa, ellei niitä myöhemmin digitoida sähköiseen muotoon. 

Kuntalain (410/2015 84 §) mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan 
luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on 
poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Tietojen poistaminen rekisteristä ei 
tarkoita sitä, että ne voidaan lopullisesti hävittää.  Kansallisarkistolla on 
arkistolain (831/1994 § 8 ja 11 §) perusteella toimivalta määrätä muussa 
lainsäädännössä rekisteristä poistettavaksi määrätyt tiedot säilytettäviksi 
pysyvästi (ks. KHO:n vuosikirjapäätös KHO:2017:34, dnro 1150/2/16). 
Myöskään henkilötietolain (523/1999) 34 §:ssä säädetty velvollisuus hävittää 
käytöstä poistetut henkilörekisterit ei koske rekistereitä, jotka on Kansallis-
arkiston päätöksellä määrätty pysyvästi säilytettäviksi.   

Tätä Kansallisarkiston päätöstä noudatetaan 1.6.2017 alkaen kertyviin 
sidonnaisuusilmoituksiin ja sidonnaisuusrekisterien tietoihin. 

Pysyvään säilytykseen määrätyt rekisteröintitiedot säilytetään pitkäaikais-
säilytykseen soveltuvassa muodossa, kuten XML-rakenteessa tai CSV-
muodossa, ja asiakirjat PDF/A- tai TIFF-muotoisina. 
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Kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava pysyvään säilytykseen 
määrättyjen tietosisältöjen hyvän tiedonhallintatavan mukaisesta 
turvaamisesta ja varmistettava tietojen käytettävyys, luotettavuus ja 
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. 

 

 

Pääjohtaja Jussi Nuorteva 
   
 Vastuualuejohtaja, 

tutkimusjohtaja Päivi Happonen 
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