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Oikeusministeriö
PL 25
00023 Valtioneuvosto

Kirjeenne 11.2.2013 (dnro OM 4/51/2013) Kansallisarkistolle
VAALITIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN PYSYVÄ SÄHKÖINEN SÄILYTYS
Oikeusministeriö on viitekohdassa mainitulla kirjeellään pyytänyt arkistolaitokselta päätöksen vaalitietojärjestelmään 1.1.1996 lukien vietyjen,
valtiollisia ja kunnallisia vaaleja sekä kansanäänestyksiä koskevien tietojen
pysyvästä säilytyksestä sähköisessä muodossa.
Oikeusministeriö on 18.3.2013 ilmoittanut sähköpostitse ehdotuksensa siitä,
että vaalitietojärjestelmästä säilytettäisiin pysyvästi sähköisessä muodossa
1.1.1992 alkaen kertyneet valtiollisia ja kunnallisia vaaleja sekä kansanäänestyksiä koskevat tiedot.

Valtionarkiston aiemmat seulontapäätökset
Arkistolaitos (vuoteen 1994 Valtionarkisto) on aiemmin antanut seuraavat
päätökset vaaliasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä:
- Valtionarkiston päätös 1.9.1989 kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa
6, kohta 1.15 (Valtiolliset ja kunnalliset vaalit). Päätöksen mukaan pysyvästi
säilytetään vaaliluettelot sekä keskusvaalilautakuntien ja vaalilautakuntien
pöytäkirjat. Päätöstä noudatetaan 1.1.1920 – 31.12.1989 kertyneisiin asiakirjoihin.
- Valtionarkiston päätös 13.5.1994 (VA S 41/94) valtiollisten ja kunnallisten
vaalien ja kansanäänestysten asiakirjojen säilytysajoista. Päätöstä noudatetaan
1.1.1990 alkaen kertyneisiin vaaliasiakirjoihin, myös kunnissa säilytettäviin
1.1.1990 jälkeen pidettyjen vaalien ja kansanäänestysten asiakirjoihin.
Päätöksen mukaan:
- valtiollisten vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä kuntien keskusvaalilautakunnille jäävät vaaliluettelot ja äänestysluettelot säilytetään pysyvästi,
samoin kuin keskusvaalilautakuntien pöytäkirjat ja muut pöytäkirjat. Pysyvästi
säilytetään myös lääninhallituksille siirretyt vaalipiirien vaaliluettelot ja
äänestysluettelot, vaalipiirin keskuslautakunnalle saapuneet hakemukset
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puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta liitteineen
sekä kappaleet ehdokaslistojen yhdistelmiä.
- kunnallisten vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä kuntien keskusvaalilautakunnille jäävät vaaliluettelot ja äänestysluettelot säilytetään pysyvästi,
samoin kuin keskusvaalilautakuntien pöytäkirjat ja muut pöytäkirjat sekä
kappaleet ehdokaslistojen yhdistelmiä.

Arkistolaitoksen päätös
Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla määräävänsä
pysyvään sähköiseen säilytykseen oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään
1.1.1992 lukien viedyt, valtiollisia ja kunnallisia vaaleja sekä kansanäänestyksiä koskevat seuraavat tietokokonaisuudet:
- puoluetiedot
- koodistot
- vaalin/kansanäänestyksen aluejakotiedot
- äänestyspaikkatiedot
- ehdokasasettelutiedot
- äänioikeustiedot
- lopulliset tulostiedot.
Vaalitietojärjestelmästä otetaan pysyvään sähköiseen säilytykseen myös
vaalien ja kansanäänestysten ennakkoäänestyksiä koskevat tiedot. Myös
varsinaisen vaalipäivän ja kansanäänestyspäivän äänestystiedot säilytetään
pysyvästi sähköisessä muodossa niiltä osin kuin tiedot on viety vaalitietojärjestelmään. Varsinaisen vaalipäivän ja kansanäänestyspäivän äänestystiedot
säilytetään pysyvästi myös paperitulosteina.
Vaalitietojärjestelmän seuraavat tiedot ovat määräajan säilytettäviä:
- tietojärjestelmän käyttörooleja koskevat tiedot sekä käyttäjiä ja
käyttöä koskevat lokitiedot
- puolueiden suorakäyttöön tarkoitettuun ehdokasasettelujärjestelmään (nk. Edusta-käyttöliittymä) merkityt tiedot, koska
ehdokkaat siirretään vaalilain edellyttämällä tavalla valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin, jonka tiedot säilytetään
pysyvästi
- tiedot vaalien toimittamisen operointitehtävistä.
Tätä arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan vaalitietojärjestelmään 1.1.1992
alkaen vietyihin, valtiollisia ja kunnallisia vaaleja sekä kansanäänestyksiä
koskeviin tietoihin.
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Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän em. pysyvästi säilytettävät tiedot
siirretään arkistolaitoksen VAPA-palveluun sähköisessä muodossa.
Siirtokokonaisuuksista ja siirron teknisistä yksityis-kohdista sovitaan erikseen
Kansallisarkiston ja aineiston omistavan oikeusministeriön kanssa.
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