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Asia, jota päätös koskee Edunvalvonnan asiakirjojen arkistointi 
 
Asia selostus     Arkistolain (1994/831) 8 §:n mukaan arkistonmuodostaja määrää 

tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat 
sekä ylläpitää arkiston-muodostussuunnitelmaa. Pellon kunta on 
arkistonmuodostaja ja vastaa edunvalvonta-asiakirjojen arkistoinnista. 
Edunvalvonta-asiakirjojen arkistointia ohjaa arkistolaki, 
holhoustoimilainsäädäntö sekä henkilötietolain (523/1999) sisältämät 
määräykset viranomaisen asiakirjojen käsittelystä ja hyvästä 
tiedonhallintatavasta.  

 
Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä säädetään holhoustoimen 
edunvalvonta-palveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008). 
Pellon kunta on tehnyt sopimuksen edunvalvontapalveluiden 
tuottamisesta Sodankylän oikeusaputoimiston kanssa 1.1.2009 alkaen 
(myöhemmin Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri). Pellon 
kunnan yleisen edunvalvojan toiminnasta syntyneet asiakirjat on 
arkistoitu osaksi Pellon kunnan arkistoa. 

 
1.1.2021 alkaen yleisen edunvalvojan tehtävät siirtyivät Lapin 
edunvalvontatoimistolle. Siirtyneiden asiakkaiden asiakirjat säilytetään 
siihen saakka, kunnes saadaan tieto edunvalvonnan päättymisestä. 
Edunvalvonnan päätyttyä edunvalvoja on velvollinen säilyttämään 
tositteet, kunnes määräaika 61 §:n 1 momentissa säädetyn kanteen 
nostamiselle on kulunut umpeen (3 v.)  tai, jos kanne on nostettu, 
kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.  Päämiehellä, hänen 
oikeudenomistajillaan tai uudella edunvalvojalla on tämän jälkeen 
oikeus saada tositteet haltuunsa.  

 
Edunvalvonnan asiakirjojen arkistoinnista on laadittu ohje ja 
arkistonmuodostussuunnitelma Pellon kunnassa. Ohjeen laadintaan on 
sovellettu oikeusministeriön antamia ohjeistuksia edunvalvonta-
asiakirjojen arkistoinnista. Arkistolaitos ei ole määrännyt edunvalvonnan 
asiakirjoja pysyvään säilytykseen. Arkistonmuodostussuunnitelma tulee 
vahvistaa Pellon kunnassa.  

 
Päätös perusteluineen Pellon kunta vahvistaa edunvalvonnan asiakirjojen arkistointiohjeen ja 

arkistonmuodostussuunnitelman. Arkistointiohje ja 
arkistonmuodostussuunnitelma ovat tämän päätöksen liitteenä.  

 
 
Allekirjoitus 
                            Eero Ylitalo 
                          kunnanjohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 



panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 PELLO 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


