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Kansallisarkiston organisaatio
arkisto.fi
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Pääjohtaja 

Tietopalvelut 
Tutkimus- ja 

asiantuntijapalvelut
Hallintopalvelut

Yhdeksän toimipaikkaa eri puolella Suomea 

Inarista Helsinkiin 
170 vakinaista työntekijää

https://www.arkisto.fi/


Arkiston vaiheita lyhyesti
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• Viipurin maakunta-arkisto aloitti toiminnan 1934 Viipurissa

• Vuosina 1945 – 1953 Kuopiossa Savo-Karjalan maakunta-
arkiston nimellä väliaikaisissa tiloissa

• Mikkelin arkistorakennus valmistui v. 1953, jolloin arkisto 
muutti Kuopiosta Mikkeliin.

• Nimeksi Mikkelin maakunta-arkisto (MMA) 1974

• Lisärakennus valmistui 1997

• Arkistolaitos Kansallisarkistoksi 2017
• Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikka

• Kansallisarkiston keskusarkisto valmistui v.  2017 Mikkeliin 
ja otettiin käyttöön 1.2.2018



Viipurin maakunta-arkisto 1934 - 1945

Kiinteistö toimii

edelleen arkistona 

Viipurissa

• Perustettiin 1934 Viipuriin itäisen Suomen maakunta-arkistoksi, 

ehti vastaanottaa talvisotaan mennessä noin 4000 hm asiakirjoja

• Luovutetun alueen arkistojen evakuointi ennen talvisotaa, 

jatkosodassa vain aktiiviarkistot siirrettiin takaisin

• Mikkeli: 2000 hm, Viipuri ja Petroskoi: 2000 hm
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Keskusarkisto  

• Valmistui 2018

– 71 hyllykilometriä

– Pirttinimenkatu 18 hkm

• Siirrettyjä aineistoja noin 50 hkm

• Aineistot

– Passiivi- ja muut vähemmän käytetyt aineistot, mutta myös 

käytettyjä aineistoja: kantakortit ikäluokasta 1940 alkaen, PLVn

lääkintämuodostelmat, alioikeuksien ilmoitusasiat jne.

– Tutkijasalipalvelu Pirttiniemenkadulla, tietopyyntöpalvelu 

(asiakirjakopiot, selvitykset) keskusarkistossa
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Mikkelin aineistokokoelma

• Arkistoaineistoja Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson sekä 

luovutetun Karjalan alueelta

• 40 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät valtion piiri- ja 

paikallishallinnon arkistot 

• Luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä joidenkin 

siviilirekisterien arkistot

• Yksityisarkistot (yhdistykset, henkilöt)

• Kunnallisia arkistoja lähinnä luovutetusta Karjalasta (v. 1949 

lakkautetut kunnat)

• toimivilla kunnilla omat keskusarkistot

• Asiakirjatiedon kolme muotoa: paperi, mikrofilmi, digitoitu

• Analogisten aineistojen digitointi

• Luovutetun alueen arkistot keskitetty Mikkeliin: kirkot, valtio ja kunta 6
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Mihin arkiston asiakirjoja käytetään

• Viralliset tarkoitukset

- oikeuksien ja velvoitteiden todentaminen, esimerkiksi 
sukuselvitys perunkirjoitusta varten

• Tieteellinen tutkimus

- historian ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus, mutta myös muut 
tieteenalat

- paikallishistoriat: kunta- ja kylähistoriat

• Yksityistarkoitukset

- sukututkimukset, oman sukupuun laatiminen

- talojen vaiheet, asuinpaikat, ajoneuvot, laivat jne.

- aineistojen suurin käyttäjäryhmä

• Tietopalvelun siirtäminen verkkoon verkkopalveluksi

- käyttörajoitettujen aineistojen käyttö 8



Aineistojen käyttö maksutta verkossa ja tutkijasalissa
Tutkijasali avoinna: ti – to 9-16, syksyllä ja talvella ti 9 - 18 
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Tietopalvelut asiakkaille – maksuttomat ja maksulliset

• Tutkijasalipalvelu

• maksutonta itsepalveluperiaatteella

• käyttölupamenettely (käyttörajoitetut asiakirjat)

• fyysiset käynnit vähentyneet

• Selvityspalvelu

• julkisoikeudelliset selvitykset

• julkisuuslain velvoitteet – jäljennepalvelu

• tutkimukset ja selvitykset

• pääosin maksullisia

• Kaukolainauspalvelu

• maksullisia

• Digitoitujen aineistojen käyttö verkkopalveluissa

• Tietojen haku: tiedettävä se, minkä organisaation tehtäviin asia on    
milloinkin kuulunut – hallintohistorian tuntemus

– verotiedot: 1960 alkaen verotoimistot, sitä ennen valtionverolautakunta ja kunnan 
taksoituslautakunta 1920-luvulta alkaen ….1600-luvulla kruununvoudit maaherran apuna

10



Esimerkki: 

Henkilöhistoriallisen tutkimuksen lähdeaineistoja

• Perustiedot: kirkonkirjat, henkikirjat, väestörekisteri

• Asuinpaikat: henki-, kirkon- ja maakirjat, osoitekortistot, 

maanmittauslaitoksen aineistot, maistraatit (kaupungit), oikeuslaitos 

(lainhuudot ja kiinnekirjat)

• Koulusivistys: kuntien ja valtion koulut

• Työelämä: julkishallinnon arkistot (matrikkelit, nimikirjat) ja yritysten 

arkistot (ELKA)

• Muita elämänvaiheita: sairaalat (potilasasiakirjat), oikeuslaitos (riita- ja 

rikosasiat), verottaja, poliisi, vankila jne.

– Valtion ja kuntien arkistot

• Paperiasiakirjojen syntymäpäiväotanta (8., 18. ja 28. päivinä syntyneet) 

massa-asiakirjoissa; sähkösyntyisten kattava säilyttäminen
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Sukututkimuksen keskeiset lähteet

• Luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien 

kirkonkirjat

• Henkikirjat 1630 -luvulta vuoteen 1989

• Siviilirekisteriasiakirjat 1919 -

• Tuomioistuiminen varsinaisasioiden  pöytäkirjat, 

perukirjat ja lainhuudot
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Kansallisarkiston digitoimat  

väestörekisteriaineistot
• Vapaassa verkkokäytössä ns. mormonifilmeiltä digitoidut 

kirkonkirjat, joista useimmat päättyvät noin v. 1860 – 1870

• Vapaassa verkkokäytössä 100 vuotta vanhemmista luovutetun 
alueen kirkonkirjoista digitoidut tiedostot. 

• 100 vuotta ja sitä nuoremmista  luovutetun alueen 
kirkonkirjoista  ja siviilirekisteriasiakirjoista (tallefilmeiltä) 
digitoidut tiedostot ovat käytettävissä Kansallisarkiston 
kaikissa toimipaikoissa Kansallisarkisto sisäverkossa, mutta 
asiakkaan on haettava käyttölupa Kansallisarkistolta.
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Asiakirjojen käyttö

• Asiakirjoja voi tulla tutkimaan kuka tahansa. Valtaosa 
Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista on vapaasti 
tutkittavissa tutkijasalissa.

• Julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, erityislainsäädäntö tai 
yksityisarkiston luovutussopimuksessa asetut käyttörajoitukset 
voivat rajoittaa asiakirjojen käyttöä. Samoin asiakirjan huono 
kunto voi rajoittaa käyttöä.

• Lainsäädännön tai luovutussopimuksen perusteella 
käyttörajoitetun aineiston tutkiminen edellyttää 
käyttölupahakemuksen tekemistä ja käyttötarkoituksen 
ilmoittamista.
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Vähäsen lakiasioita
• Kirkonkirjojen ja siviilirekisterien käyttöä säätelee väestötietolaki, joka 

rajoittaa tietojen luovuttamista 100 vuotta ja sitä nuoremmista  
väestörekisteriasiakirjoista.

• Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu v. 2010 tiukensi 
väestörekisteriasiakirjojen käyttöä.

• Muut merkittävät lait ovat EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki,  
arkistolaki sekä  luterilaista ja ortodoksista kirkkoa koskevat kirkkolait.

• Arkistolaki ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa ja sen seurakuntia, vaan 
luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien arkistotoimesta säädetään kirkkolaissa.

• Ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat ovat arkistolain piirissä, mutta ne  
eivät ole velvollisia siirtämään pysyvästi säilytettäviä asiakirjojaan 
Kansallisarkistoon.
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Kansallisarkiston kotisivu
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Astia-palvelu
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Arkistojen Portti
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Käyttölupalomakkeet
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Digitaaliarkisto
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Karjala-tietokantasäätiön Katiha-

tietokanta ja sen versiot
• Katiha-tietokantaan on tallennettu luovutetun 

Karjalan 51 luterilaisen seurakunnan ja 21 
ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjojen (1700 –
1949) sekä luovutetun alueen siviilirekisterien (1919 
-1949) tiedot.

• Karjala-tietokantasäätiö luovutti v. 2020 Katiha-
tietokannan Kansallisarkistolle.

• Nyt käytössä Katihan kaksi käyttöliittymäversiota: 
1) Katiha Xamk ja 2) Katiha Windows
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Katiha Xamk
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Katiha Xamk

• http://katiha.xamk.fi

• Verkkopalvelussa näkyvät Karjala-tietokantaan 

tallennetut 100 vuotta vanhempien 

kirkonkirjojen tiedot sekä kuolleiden luetteloiden 

tiedot vuoteen 1949 saakka.

• Katiha Xamk – käyttöliittymä poistunee käytöstä 

vuoden 2022 aikana.
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http://katiha.xamk.fi/


Katiha Windows -versio

• Vuonna 2004 käyttöön otettu ensimmäinen Karjala-
tietokannan windows-pohjainen versio

• Sisältää 100 vuotta nuorempia tietoja, jotka 
tallennettiin 31.12.2014 mennessä. Tätä 
käyttöliittymää ei ole päivitetty 1.1.2015 jälkeen.

• Käyttöliittymä on käytettävissä  kaikissa 
Kansallisarkiston toimipaikoissa. Version käyttö 
vaatii käyttöoikeuden hakemista Kansallisarkistolta, 
mikä järjestyy toimipaikassa.
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