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RETROAKTIVT BESLUT OM GALLRING I FÖRSAMLINGARNAS ARKIV OCH
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM TYPFÖRSAMLING
I församlingarnas arkiv och i landskapsarkiven förvaras tryckt material som
kommit in till församlingarna och som enligt församlingarnas gamla arkivstadgor,
arkivplaner och anvisningar för biblioteksordningen ska förvaras varaktigt eller
kräver tillstånd av domkapitlet för att få gallras ut. Av utrymmesskäl har många
församlingar bett Kyrkostyrelsen om lov att få gallra ut detta tryckta material. Det
material som församlingarna då avser är vanligtvis cirkulär från kyrkliga myndigheter, Finlands författningssamling och protokoll från kyrkomötet, biskopsmötet och prästmöten. En del av det tryckta materialet ska enligt anvisningarna förvaras både i församlingens bibliotek och i arkivet.
Enligt de nuvarande principerna arkiveras dokument av den sändande instansen
och inte av den mottagande. Finlands författningssamling sparas i riksdagens arkiv, kyrkomötets och biskopsmötets protokoll sparas i Kyrkostyrelsens arkiv, likaså Föreskrifter och tillkännagivande från kyrkostyrelsen och Kyrkostyrelsens cirkulär. Domkapitlen arkiverar sina egna cirkulär. Numera utkommer dessa dokument i elektronisk form på organisationernas webbsidor.
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har den 13 januari 2011 med stöd av 16 kap. 3 §
i kyrkolagen fattat följande beslut om retroaktiv gallring av tryckt material:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Församlingen kan gallra ut domkapitlens och Kyrkostyrelsens cirkulär och
Föreskrifter och tillkännagivande från kyrkostyrelsen, om de inte längre behövs.
Arkivverket kan gallra ut domkapitlens cirkulär, Kyrkostyrelsens cirkulär
och Föreskrifter och tillkännagivande från kyrkostyrelsen som följt med vid
överlåtelse av en församlings arkiv.
Församlingen kan gallra ut författningssamlingar som förvaras i arkivet eller
biblioteket, om de inte längre behövs.
Arkivverket kan gallra ut författningssamlingar som följt med vid överlåtelse av en församlings arkiv.
Församlingen kan gallra ut protokoll och betänkanden från kyrkomötet,
biskopsmötet och prästmöten, om de inte längre behövs.
Det beslut om typförsamlingar som Kyrkostyrelsens ämbetskollegium fattat
18.6.2002 § 244 upphävs (cirkulär 27/2002). Detta gäller församlingarna Ilo-
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mants, Isokyrö, Janakkala, Juva, Kauniaisten suomalainen, Kiiminki, Laukkaa, Rusko, Sotkamo och Vörå.
Gallringsbeslutet gäller följande arkivserier och övrigt tryckt material:
J II. b
J II. c-g
II Eb
II Eb
II Ed

Det egna domkapitlets cirkulär samt som bihang till dessa inkomna
reglementen (arkivstadgan 1939)
De övriga domkapitlens cirkulär (arkivstadgan 1939)
Kyrkliga myndigheters cirkulär (arkivstadgorna 1954, 1967)
Kyrkostyrelsens cirkulär (arkivstadgan 1985)
Domkapitlets cirkulär (arkivstadgan 1985)
Iakttagande av inkomna föreskrifter, anvisningar och rekommendationer (0. Allmän förvaltning, arkivbildningsplan 2007)
Kyrkomötets protokoll
Biskopsmötets protokoll
Protokoll från prästmöten
Finlands författningssamling
Övriga författningssamlingar

Gamla författningssamlingar har av hävd förvarats i inbunden form i församlingens arkiv eller i ett bibliotek som hör till församlingens arkiv. Om församlingen
har möjlighet kan man fortsättningsvis förvara dessa i biblioteket. Om församlingen på grund av utrymmesbrist inte har möjlighet att förvara författningssamlingarna i sina egna utrymmen kan man erbjuda det tryckta materialet till bibliotek
eller museer på orten. Man kan också donera eller säja gamla författningssamlingarna till samlare eller entusiaster inom området. När församlingens arkivmaterial
överlåts till arkivverket bifogas härefter inte längre det tryckta materialet.
Det material som gallras ut kan läggas i pappersinsamlingen eller brännas. Nödvändiga anteckningar och ändringar ska göras i arkivförteckningarna och arkivbildningsplanen.
Närmare upplysningar ges vid behov av arkivarie Leena-Maria Siivonen, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi, tfn (09) 1802 238.
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