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Kunnallisten organisaatioiden rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen pysyvä
säilytys yksinomaan sähköisessä muodossa
Järvenpään kaupunki on 11.12.2015 päivätyllä viestillään pyytänyt arkistolaitokselta
päätöksen rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen säilytyksestä
pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa.
Arkistolaitos antaa rakennusvalvonnan pysyvää sähköistä säilyttämistä koskevan päätöksen
koko kuntasektoria koskevana päätöksenä, koska rakennusvalvonnan asiakirjatietojen
käsittely on pääosin sähköistä ja koska käsittelyyn ja säilyttämiseen käytetään joko yhteisiä
palveluita tai samojen tietojärjestelmätoimittajien tietojärjestelmiä. Näin ollen
asiakirjatietojen elinkaaren hallinta ei perustu kuntakohtaisiin ratkaisuihin.
Arkistolaitoksen aiempia päätöksiä
Valtionarkisto/Arkistolaitos on aiemmin tehnyt seuraavat kunnallisen rakennusvalvonnan
asiakirjoihin liittyvät seulontapäätökset:




Kansallisarkisto
Riksarkivet

Rauhankatu 17
Fredsgatan 17

Valtionarkiston päätös 3.2.1989 teknistä hallintoa ja liiketoimintaa
koskevien kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista. Ne sisältyvät 8.6.1989
annettuun julkaisuun Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen
hävittämisestä, osa 4 Teknisen hallinnon asiakirjat (VA 89). Päätös on
voimassa asiakirjojen pysyvän säilyttämisen osalta, mutta määräajan
säilytettävien asiakirjojen kohdalla arkistonmuodostajat ovat voineet itse
päättää säilytysajoista nykyisen arkistolain (831/1994) voimaantulosta
lähtien.
Arkistolaitoksen päätös 24.11.2008 (AL/11665/07.01.01.03.01/2008)
kunnallisten viranomaisten ja toimielinten maankäytön, kaavoituksen ja
maapolitiikan, kiinteistönmuodostuksen, mittaus- ja karttapalvelujen sekä
asiamiespalvelujen ja rakennusvalvonnan tehtävistä kertyvien asiakirjojen
pysyvästä säilytyksestä. Kuntaliitto on tämän päätöksen mukaisesti laatinut
suosituksen Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat, Määräyksiä ja
suosituksia nro 14 A, Tekniset palvelut (Helsinki 2008). Arkistolaitoksen
päätöstä noudatetaan 1.1.2007 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.
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Arkistolaitoksen päätös
Arkistolaitos ilmoittaa määräävänsä arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla kaikkien
kunnallisten organisaatioiden pysyvästi säilytettävät rakennusvalvonnan asiakirjatiedot
säilytettäviksi pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa niin pitkältä ajanjaksolta kuin
ne ovat sähköisessä muodossa. Asiakirjat tulee säilyttää PDF/A-muotoisina ja
rekisteröintitiedot XML- tai muussa pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttävässä
rakenteisessa muodossa.
Ne arkistolaitoksen pysyvään säilytykseen määräämät kunnallisten organisaatioiden
pysyvästi säilytettävät rakennusvalvonnan asiakirjat, joita ei ole viety eikä viedä
jatkossakaan sähköiseen muotoon ja jotka säilytetään vain paperimuodossa, tulee säilyttää
pysyvästi paperimuodossa, ellei niitä myöhemmin digitoida sähköiseen muotoon.
Kunnallisten organisaatioiden on huolehdittava asiakirjatietojensa tietosisällön 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.
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