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Määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta
Kansallisarkisto määrää arkistolain (831/1994) 8, 11 ja 14 a §:n nojalla seuraavaa:
1§
Määräyksen tarkoitus
Tässä määräyksessä määrätään arkistoitavien asiakirjojen muodosta.
2§
Määritelmät
Arkistoitavilla asiakirjoilla tarkoitetaan lailla arkistoitaviksi säädettyjä tai arkistolain 8 §:n 3
momentin nojalla pysyvään säilytykseen määrättyjä asiakirjoja ja niihin sisältyviä tietoja.
3§
Soveltamisala
Tätä määräystä sovelletaan arkistolain 1 §:ssä tarkoitettuihin arkistonmuodostajiin lukuun
ottamatta tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä.
Määräys koskee asiakirjojen arkistoinnissa käytettävää muotoa.
4§
Arkistoitavien asiakirjojen muoto
Asiakirjat, jotka muodostuvat 1.1.2022 alkaen, arkistoidaan yksinomaan sähköisessä
muodossa, lukuun ottamatta niitä sähköiseen muotoon muutettuja analogisia asiakirjoja,
joiden analogista muotoa ei saa hävittää arkistolain 14 a §:n nojalla annetun määräyksen
perusteella.
1.1.2022 alkaen muodostuvat analogiset asiakirjat on muutettava sähköiseen muotoon
Kansallisarkiston ajantasaisten vaatimusten mukaisesti, jotta niiden säilyvyys sähköisessä
muodossa voidaan varmistaa. Sähköiseen muotoon muutettujen analogisten asiakirjojen
hävittäminen on arkistolain 14 a §:n nojalla sallittua.
Kansallisarkisto määrää erikseen ennen 1.1.2022 muodostuneiden arkistoitavien
asiakirjojen muodosta.
5§
Voimaantulo ja voimassaoloaika
Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi.
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Tällä määräyksellä kumotaan arkistolain (831/1994) 8 §:n 3 momentin nojalla annetut
määräykset, siltä osin kuin niissä on kyse asiakirjojen tai niihin kuuluvien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä muussa kuin sähköisessä muodossa.
Tällä määräyksellä kumotaan arkistolain (831/1994) 8 §:n 3 momentin nojalla annetut
seulontapäätösten määräykset pysyvästi säilytettävien sähköisten asiakirjojen
tiedostomuodoista.
Tällä määräyksellä kumotaan Kansallisarkiston 1.1.2011 antama määräys pysyvästi
säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaamisesta mikrofilmillä
(AL/13157/07.01.01.00/2010).
6§
Siirtymäsäännökset
Tätä määräystä sovelletaan 1.1.2022 vireillä olevien asioiden ja palvelujen arkistoitaviin
asiakirjoihin tai asiakirjoihin sisältyviin tietoihin takautuvasti.
Siirtymäsäännöstä ei sovelleta päivittyvän sähköisen rekisterin pysyvästi säilytettäviin
otostietoihin, jotka on jo tulostettu analogiseen muotoon.

Pääjohtaja vs.

Päivi Happonen
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Veli-Matti Pussinen
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