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STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM DIGITALISERING OCH ARKIVERING AV 
MATERIAL I HANDLINGSFORM ENBART ELEKTRONISKT

I syfte att främja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Finland och för att 
trygga tillgången till och användbarheten för material i handlingsform har statsrådet 
fattat följande beslut:

1. Digitalt material i handlingsform som produceras av den offentliga förvaltningen 
arkiveras endast elektroniskt, dock med beaktande av det juridiska bevisvärdet 
och kulturhistoriska värden.

2. Det analoga materialet i handlingsform som innehas av myndigheterna och som 
ska arkiveras kommer att digitaliseras före år 2030. Framöver är utgångspunkten 
att Riksarkivet endast i elektronisk form tar emot material som ska arkiveras.

3. Undervisnings- och kulturministeriet fastställer i samarbete med finansministeriet 
och Riksarkivet den helhetsarkitektur som behövs för digitaliseringen och arkive-
ringen av material i handlingsform samt verksamhetsmodeller och åtgärder för att 
utveckla datasystemen. Den offentliga förvaltningens gemensamma servicehelhet 
som stöder förvaltningens processer och säkerställer den elektroniska arkivering-
en (SAPA) införs år 2018.

4. Före hösten 2017 utarbetar Riksarkivet tillsammans med förvaltningsområdena, 
kommunerna och landskapen en nationell plan för digitaliseringen av det analoga 
materialet i handlingsform som ska arkiveras. När Riksarkivets plan färdigställts 
bestämmer finansministeriet tillsammans med landskapsförvaltningen vilket 
material som snabbt måste digitaliseras. Tidsplanen för digitaliseringen av de 
statliga ämbetsverkens pappersarkiv fastställs under ledning av Riksarkivet före 
utgången av 2017. I samband med utarbetandet av tidsplanen kartläggs myndig-
hetsmaterialen och deras omfattning, ålder, typ, användningsändamål och art 
samt myndigheternas datatekniska beredskap och behov av personalresurser i an-
knytning till digitaliseringen.

5. Riksarkivet ansvarar för samordningen av digitaliseringen och inleder genomfö-
randet av den infrastruktur som behövs senast i mitten av 2018. I genomförandet 
utnyttjas i mån av möjlighet existerande lösningar. Tjänsterna som behövs för di-
gitaliseringen konkurrensutsätts. Verksamheten inleds senast i början av 2019.

6. Digitaliseringen av arkiven minskar avsevärt kostnaderna för arkiveringen och 
förbättrar tillgången till och användbarheten för materialet. Elektronisk förvaring 
är billigare än förvaring av pappersarkiv. Åtgärderna som övergången till 
elektronisk arkivering förutsätter samt digitaliseringen av material i handlings-
form genomförs inom ramen för finansieringen som avsätts för detta i statsbudge-
tarna.
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