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Föreskrift
om bevarandeform för de handlingar som ska arkiveras
Riksarkivet bestämmer med stöd av 11, 12 och 14 a § i arkivlagen (831/1994) samt med stöd av 21 §
2 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) följande:
1§
Syfte med föreskriften
Denna föreskrift innehåller bestämmelser om bevarandeform för de handlingar som ska arkiveras.
2§
Definitioner
Med handlingar som ska arkiveras avses de handlingar och uppgifter i anknytning till dem som enligt lag
ska arkiveras eller som med stöd av 8 § 3 mom. i arkivlagen ska förvaras varaktigt.
3§
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på sådana arkivbildare som avses i 1 § i arkivlagen och vars handlingar ska
förvaras varaktigt enligt 8 § 3 mom. i arkivlagen.
Föreskriften gäller den bevarandeform som används vid arkiveringen av handlingar. Föreskriften gäller
handlingar som tillkommer från och med 1.1.2022 och som ska arkiveras.
4§
Bevarandeformen för de handlingar som ska arkiveras
Handlingar ska arkiveras enbart i digital form, med undantag av handlingar vars analoga form inte får
förstöras på grundval av föreskrifter och bestämmelser som meddelats med stöd av i 14 a § i arkivlagen.
5§
Ikraftträdande och giltighetstid
Denna föreskrift träder i kraft 1.1.2022 och gäller tills vidare.
Genom denna föreskrift upphävs de föreskrifter och bestämmelser som meddelats med stöd av 8 §
3 mom. i arkivlagen (831/1994), till den del de gäller varaktig förvaring av handlingar eller uppgifter som
hör till dem i någon annan form än digital form, med undantag av de föreskrifter och bestämmelser som
meddelats med stöd av 14 a § i arkivlagen.
Genom denna föreskrift upphävs de bestämmelser som ingår i gallringsbeslut som meddelats med stöd
av 8 § 3 mom. i arkivlagen (831/1994) om filformat för digitala handlingar som ska förvaras varaktigt.
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Genom denna föreskrift upphävs Riksarkivets föreskrift 1.1.2011 om ersättande av varaktigt förvarade
handlingar på papper och informationsmaterial i elektronisk form med mikrofilm
(AL/13157/07.01.01.00/2010).
6§
Övergångsbestämmelser
Denna föreskrift tillämpas retroaktivt när det gäller ärenden, tjänster och registeruppgifter som är
anhängiga 1.1.2022.
Övergångsbestämmelsen tillämpas inte på urvalsuppgifter som redan skrivits ut för varaktig förvaring i
analog form ur register som uppdateras.

Kansallisarkisto
Riksarkivet

Generaldirektör

Jussi Nuorteva

Forskningschef

Päivi Happonen

Rauhankatu 17
Fredsgatan 17

PL 258, 00171 Helsinki
PB 258, 00171 Helsingfors

Puh. Tel.
Fax

029 533 7000
(09) 176 302

kirjaamo@arkisto.fi
http://www.arkisto.fi

