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Laki
Kansallisarkistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Toimiala

Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen py-
syvän säilymisen ja saatavuuden varmistamiseksi sekä käytön edistämiseksi on Kansal-
lisarkisto.

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jon-
ka toimialueena on koko maa.

2 §

Tehtävät

Kansallisarkiston tehtävänä on, jollei lailla toisin säädetä:
1) varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja

niihin sisältyvien tietojen säilyminen;
2) toimia viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämi-

sen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena;
3) edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta,

käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta;
4) edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin

sisältyvien tietojen säilymistä, hankkia näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osal-
listua yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan
harjoittajien kanssa;

5) toimia asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista
kulttuuria;

6) hoitaa arkistolaissa (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netussa laissa (13/2003), yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa
(1006/2006), henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa lainsäädännössä Kansallisarkistol-
le, arkistolaitokselle tai maakunta-arkistolle säädetyt tehtävät.

3 §

Toimipaikat

Kansallisarkistolla on toimipaikkoja, joiden sijainnista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. Toimipaikoista säädettäessä on huolehdittava palveluiden saatavuudesta ja kie-
lellisten oikeuksien toteutumisesta.
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4 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

Kansallisarkistossa on pääjohtaja. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan opetus- ja kult-
tuuriministeriön esittelystä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää pääjohtajan ar-
vonimestä ja sijaisen määräämisestä.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa Kansallisarkiston toimintaa sekä
vastata toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle.

Pääjohtaja vahvistaa Kansallisarkiston työjärjestyksen ja ratkaisee asiat, joita ei ole sää-
detty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen tai toimielimen tehtäväksi. Pääjoh-
taja voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi Kansallisarkiston muun virkamie-
hen ratkaistava.

Pääjohtaja ratkaisee asiat esittelystä.

5 §

Neuvottelukunnat ja heraldinen lautakunta

Kansallisarkistossa on Kansallisarkiston neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea ja
kehittää viraston toimintaa sekä tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä toimialalla. Neuvot-
telukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävä-
nä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoi-
minnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta
päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansallisarkistossa on heraldiikkaa koskevien lausuntojen käsittelemistä varten heral-
dinen lautakunta, josta määrätään Kansallisarkiston työjärjestyksessä.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Kansallisarkisto vastaa tämän lain voimaantulosta alkaen niistä luovutus-, säilytys-,

velka-, palvelu- ja hankintasopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin maakunta-ar-
kistot ovat sitoutuneet ennen tämän lain voimaantuloa. Maakunta-arkistojen oikeudet siir-
tyvät Kansallisarkistolle tämän lain tullessa voimaan.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
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