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UPPDATERADE MODELLER FÖR FÖRSAMLINGENS ARKIVSTADGA OCH
ARKIVBILDNINGSPLAN

Kyrkostyrelsen har år 2000 godkänt modeller för församlingens arkivstadga och
arkivbildningsplan som strukutrerats enligt olika uppgifter. Dessa modeller har
nu uppdaterats. Dessutom har anvisningar för upprättande och uppdatering av
arkivstadgan och arkivbildningsplanen utarbetats.
Om församlingen har en fungerande arkivstaga och arkivbildningsplan som följer
modellen från 2000 behöver dessa inte nödvändigtvis uppdateras i enlighet med
de nya modellerna. Om det däremot skett förändringar i församlingens uppgifter
eller de dokument som samlas finns det skäl att också uppdatera
arkivbildningsplanen.
De uppdaterade modellerna är avsedda att tillämpas när församlingen uppdaterar
sin egen arkivstadga eller arkivbildningsplan. Om församlingen av någon
anledning inte alls har upprättat en arkivbildningsplan enligt den
uppgiftsbaserade modellen från 2000 ska den uppdaterade modellen från 2007
tillämpas när man upprättar planen.
I den uppdaterade modellen för arkivbildningsplan har vi strävat efter att i allt
högre grad beakta uppgiftsindelningen. De dokument som uppkommer vid
skötseln av olika uppgifter har allt noggrannare förts in under de olika
uppgiftsområdena.
De uppdaterade modellerna finns på kyrknätets intranät, under församlingarnas
förvaltning
och
ekonomi,
sidorna
om
arkivering,
direktadress
http://kirkko.evl.fi/arkistointi. Modellerna läggs ut på svenska på intranätet så
snart översättningsarbetet är klart.
Modellerna kommer under våren också att skickas i tryckt form till
församlingarna. Under 2008 ordnas utbildningsdagar kring uppdatering av
arkivbildningsplanen. Närmare information om utbildningen ges senare.
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I höstas gav Kyrkostyrelsen också ut arkivpublikationen ”Arkistokelpoinen.
Seurakunnan arkisto-opas” som är avsedd för församlingarna. I handboken finns
artiklar om församlingarnas arkivbildning skrivna av experter på arkivering och
kyrklig förvaltning. Handboken består av 123 sidor och den kan beställas från
Kyrkostyrelsens publikationsförsäljning på adressen julkaisumyynti@evl.fi. Priset
är 17 euro per exemplar. En del av artiklarna i boken kommer att översättas till
svenska.
Närmare upplysningar ger vid behov förvaltningschef Mikko Tähkänen, tfn
(09) 1802 223, och arkivarie Leena-Maria Siivonen, tfn (09) 1802 238, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi.
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