
 
O I K E U S M I N I S T E R I Ö  MÄÄRÄYS   1(2)  

MÄÄRÄYSKOKOELMA 

1.2.2000               331/36/2000 OM 
 _______________________________________________________________________ 

ULOSOTTOPIIRIEN ARKISTONMUODOSTUS- JA SEULONTASUUNNITELMA 
 
Toimivalta ArkistoL (831/94) 8 §  ja ulosottolaki 1 luku 10 § (197/96),  
Voimassaoloaika 1.1.2000 lukien toistaiseksi 
Kumoaa OM:n määräys 19.12.1994 nro 3622/09/94 ja  

 OM:n kirje 27.11.1996 no 3994/09/96  
Kohderyhmät Ulosottopiirit 

 Tiedoksi Lääninhallitusten oikeushallintopäälliköt 
 _______________________________________________________________________  

1. Uusi arkistonmuodostus- ja seulontasuunnitelma 
 

Kihlakunnan ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot sekä 
Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto ovat paikallishallinnon 
uudistuksesta 1.12.1996 alkaen arkistonmuodostajia. Arkistonmuodostaja on 
vastuussa asiakirjoista, jotka ovat saapuneet sille tehtävien johdosta tai 
syntyneet sen toiminnan yhteydessä. Arkistolain (831/94) 8 §:n mukaisesti 
arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien 
asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai 
asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi.  

 
Oikeusministeriö on  laatinut liitteenä olevan yhtenäisen arkistonmuodostus- ja 
seulontasuunnitelmamallin ulosottopiireille avuksi niiden oman  
arkistonmuodostus- ja seulontasuunnitelman tekemistä varten. Kansallisarkisto 
on 1.9.1999 (KA S 14/99) määrännyt malliin sisältyvien asiakirjojen säilytysajat 
pysyvästi säilytettävien asiakirjojen osalta. 

 
Arkistonmuodostussuunnitelmamalli on pyritty tekemään työkokonaisuuksittain 
ja niin kattavaksi, että eri kokoiset ulosottopiirit, niin ulosottovirastot,  

  ulosotto-osastot, nimismiespiirit kuin maakunnanvoudinvirastokin, pystyvät sen 
perusteella laatimaan oman piirikohtaisen arkistonmuodostussuunnitelmansa, 
jonka on sisällettävä tiedot kaikista ulosottoviraston/-osaston tehtävien 
yhteydessä syntyneistä asiakirjoista, niiden mahdollisesta rekisteröinnistä, 
arkistointijärjestyksestä, säilytysajasta ja paikasta 
päätearkistossa/arkistokaavassa. Mallissa on huomioitu mm. ulosoton 
tietojärjestelmän tuottamat uudet asiakirjaryhmät. 
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Mallin mukainen arkistonmuodostus- ja seulontasuunnitelma koskee 
taannehtivasti 1.12.1996 lähtien muodostunutta uutta arkistoainesta.  

 
Ulosottopiirin päällikkön tulee määrätä piiriinsä arkistotoimen vastuuhenkilö. 
Ulosottopiirin on 30.6.2000 mennessä  laadittava ajan tasalla oleva 
arkistonmuodostus- ja seulontasuunnitelma, jonka piirin päällikkö vahvistaa. 
Mikäli suunnitelma on mallin mukainen, sitä ei tarvitse lähettää tiedoksi 
arkistolaitokselle. Tällöin riittää  arkistotoimen vastuuhenkilön ilmoittaminen. 
Ulosottopiirin arkisto on saatettava laaditun suunnitelman mukaiseen  
kuntoon 30.9.2000 mennessä. 

 
2. Vastuu kaupunginvoudinviraston arkistosta ja nimismiespiirien ulosottotoimen 
asiakirjoista 
 

Paikallishallinnon uudistuksen jälkeen kihlakunnan ulosottoviraston/ 
kihlakunnanviraston ulosotto-osaston  vastuulle on jäänyt, paitsi lakkautetun 
kaupunginvoudinviraston, myös kihlakunnan alueelta lakkautettujen 
nimismiespiirien ulosottotoimen asiakirja-aines ajalta 1.1.1988-30.11.1996. 

 
Kaupunginvoudinviraston arkisto ja kunkin lakkautetun nimismiespiirin 
ulosottoasiakirjat on säilytettävä erillään toisistaan ja ulosottoviraston tai            
-osaston muista asiakirjoista. Kaupunginvoudinviraston arkistoainekseen 
sovelletaan valtionarkiston 9.2.1990 vahvistamaa arkistonmuodostus- ja 
seulontasuunnitelmaa. Entisten nimismiespiirien ulosottoasiakirjoihin  
sovelletaan 1988-1996 voimassa ollutta paikallispoliisin arkistonmuodostus-ja 
seulontasuunnitelmaa ja sisäasiainministeriön asiasta antamia ohjeita. 

 
Kihlakunnan ulosottoviraston/ kihlakunnanviraston ulosotto-osaston on 
huolehdittava, että kaupunginvoudinviraston arkisto ja nimismiespiirien 
pysyvästi säilytettävät ulosottoasiakirjat siirretään aikanaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti seulottuina, järjestettyinä ja luetteloituina arkistolaitoksen 
haltuun liitettäväksi alkuperäisen arkistonmuodostajan asiakirjojen yhteyteen. 

 
Laki  viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) ja siihen liittyvä asetus 
(1030/99) tulivat voimaan 1.12.1999.  Arkistonmuodostussuunnitelma on 
hyödynnettävissä myös julkisuuslainsäädännön periaatteiden toteuttamisessa.   

 
   Johannes Koskinen 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 
 
 

  Jukka Hongell 
Hallitusneuvos Jukka Hongell   


