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1146/2016

Lag
om ändring av arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i arkivlagen (831/1994) 2 kap. och
fogas till lagen nya 14 a, 21 a och 21 b § som följer:

14 a §
Riksarkivet bestämmer om förstöring av originalexemplaren av handlingar som Riks-

arkivet har bestämt att ska bevaras varaktigt och som överförts till elektronisk form. Ori-
ginalexemplaret av en handling får förstöras om detta kan ske utan att bevarandet av, in-
tegriteten för eller konstaterandet av autenticiteten av handlingen eller av uppgifterna i den
äventyras och utan att handlingens kulturhistoriska värde eller juridiska bevisvärde mins-
kar.

6 kap

Särskilda stadganden

21 a §
Bestämmelser om skötseln av de uppgifter som enligt denna lag hör till arkivverket,

Riksarkivet eller landsarkiven finns i 2 § 6 punkten i lagen om Riksarkivet (1145/2016).

21 b §
Riksarkivet har trots bestämmelserna i 16 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndig-

heternas verksamhet rätt att i elektronisk form lämna ut uppgifter ur myndighetshandling-
ar som bevaras varaktigt i Riksarkivet.

Trots vad som föreskrivs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
ska Riksarkivet meddela ett avgörande som gäller en begäran om utlämnande av en hand-
ling som bevaras varaktigt hos Riksarkivet senast inom en månad från mottagandet av be-
gäran.  Den tidsfrist som avses ovan är dock två månader om

1) de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar, eller
2) någon annan orsak som kan jämställas med en sådan som nämns i 1 mom. föranleder

att det krävs specialåtgärder eller en större arbetsmängd än normalt för att behandla och
avgöra ärendet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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