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POTILASASIAKIRJOJEN JA MUUN HOITOON LIITTYVÄN MATERIAALIN  

SÄILYTTÄMISAJAT 

 
I. POTILASKERTOMUS JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT/TIEDOT 
  
IA. POTILASKERTOMUS 
 
 
Asiakirjaryhmä 
 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Jatkuvakäyttöiset tie-
dot/asiakirjat 
 
Yhdistelmätason tiedot(1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiivistelmätason tiedot(3 

 
Palvelun suunnittelu, to-
teutus ja päättäminen 
 

 
 
 
 
Potilaskertomuksen yh-
distelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumulatiivinen yhteen-
veto terveyden- ja sai-
raanhoidon ohjaus- ja  
hoitoprosessin (avohoi-
to- ja/tai laitoshoito-
jaksot) aikana  tapahtu-
neesta ohjaus- ja hoito-
tarpeen määrittämisestä, 
toteutuksesta, arvioin-
nista ja päättämisestä, 
esim.: 
 

 
 
 
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen  22.12.2000 anta-
man päätöksen mukai-
sesti.(2 

 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 
Imeväisikäisinä kuollei-
ta koskevat asiakirjat 
säilytetään kuitenkin 
100 vuotta lapsen syn-
tymästä. 
 

 
 
 
 
1)Yhdistelmä sisältää 
ydinosat potilaan terve-
ys- ja sairaushistoriasta 
ja hoidon kannalta kes-
keisistä sosiaalisista 
tiedoista. 
 
2)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
 

 

 

 

 

3)Tiivistelmä on keskei-
nen yhteenveto niistä 
potilaan hoitoprosessia 
koskevista tiedoista, 
jotka kuvaavat neuvon-
nan, hoidon tai kuntou-
tuksen sisältöä tai kul-
kua ja jotka ovat ohjan-
neet hoitopäätöksiä tai 
palvelevat jatkohoitoa. 
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IA. POTILASKERTOMUS (JATKOA) 
 
 
Asiakirjaryhmä 
 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut jatkuvakäyttöiset 
tiedot/asiakirjat(4 

 

 
- potilaskertomuksen 
erikoisalalehdet/-tiedos-
tot 
- neuvola-, koulu- ja ai-
kuisiän ehkäisevän ter-
veydenhuollon tiivis-
telmätason asiakirjat  
- hoidon loppulausunnot 
(jollei loppulausunto 
sisälly erikoisalalehden 
merkintöihin) 
 
 
 
 
 
Esim.: 
- kuulon, näön ja roko-
tusten seurantalomak-
keet(5 

- kasvukäyrät 

- yhteenvedot erityis-
työntekijöiden antamas-
ta hoidosta (esim. fy-
sioterapian, toiminta-
terapian ja sosiaalityön 
jatkuvakäyttöiset lo-
makkeet)   
- leikkaus- ja muut toi-
menpidekertomukset 

 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen  22.12.2000 anta-
man päätöksen mukai-
sesti(2 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen 22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti.(2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Vastaa pääosin julkai-
sussa ”Terveys- ja sai-
rauskertomus erikoissai-
raanhoidossa” (Sairaala-
liitto, 1993) käytettyä 
käsitettä ”Perustason 
jatkuvakäyttöiset asia-
kirjat”. 
 

5)Koskee sekä aikuisten 
että lasten tietoja.   
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IA. POTILASKERTOMUS (JATKOA) 
 
 
Asiakirjaryhmä 
 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Hoitojaksokohtaiset 
tiedot/asiakirjat(6 

 
 

 
Esim: 
- eri ammattiryhmien 
hoitosuunnitelmat  
- muut hoidon välittö-
mään seurantaan liitty-
vät asiakirjat kuten fy-
siologiset tilannearviot, 
päivittäiset seuranta-
tiedot, fysioterapian, 
toimintaterapian ja sosi-
aalityön työkortit, optik-
koalan asiakirjat, sai-
raankuljetuksen asia-
kirjat, hoitojaksokohtai-
set diabetes- ja veren-
paineseuranta-asiakirjat, 
lastenneuvolan ja koulu-
terveydenhuollon päivit-
täiset merkinnät,  jne.  
- synnytyskertomukset, 
anestesiakertomukset 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 vuotta ko. hoidon 
päättymisestä, edellyttä-
en, että tiivistelmä on 
tehty. Jollei tiivistelmää 
ole tehty, tietoja säilyte-
tään 10 vuotta potilaan 
kuolemasta tai, jos siitä 
ei ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä.(7 

 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen 22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti.(8 

 

 
6)Perustason hoitojakso- 
kohtaiset asiakirjat sisäl-
tävät merkintöjä poti-
laasta, ammattiryhmien 
hoito- ja tutkimussuun-
nitelmia, tutkimus-
tuloksia ja lausuntoja 
sekä pohdiskelevaa päi-
vittäistä seurantatietoa. 
Tiedolla ei yleensä ole 
pitkäaikaista merkitystä. 
 

7)Tiedonkeruulomak-
keet, kuten toimintaky-
ky-, hoitoisuusluokitus- 
ja potilaan itsensä täyt-
tämät esitietolomakkeet 
voidaan hävittää heti 
kun käyttötarkoitus on 
saavutettu ja kun kes-
keinen tieto on siirretty 
hoitosuunnitelmaan. 
 

8) Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT 
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakirjois-
ta ja niiden tietosisäl-
löstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Läheteasiakirjat  
 
 

 
Lähete/hoitoyhteenveto, 
lähetteen liiteasiakirjat 

 
10 vuotta ko. hoidon 
päättymisestä.  Saapu- 
matta jääneiden poti-
laiden erilliset lähete-
asiakirjat kuitenkin joko 
palautetaan lähettäjälle 
tai säilytetään 2 vuotta 
lähetteen saapumisesta. 
Tieto muualle ohjaami-
sesta ja saapumatta jää-
misestä säilytetään 10 
vuotta lähetteen saapu-
misesta. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot jul-
kisessa terveydenhuol-
lossa säilytetään 
pysyvästi arkistolai-
toksen 22.12.2000 
antaman päätöksen 
mukaisesti.(9 

 

 
9)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden 
potilasasiakirjat julki-
sessa terveydenhuol-
lossa. 

 
Jäljennökset toisten 
terveydenhuollon 
toimintayksiköiden 
potilasasiakirjoista 
 
 

  
10 vuotta ko. hoidon 
päättymisestä. Säilytys-
ajasta voidaan poiketa, 
jos asiakirjojen sisällöstä 
on laadittu yhteenveto 
oman hoitosuunnitelman 
pohjaksi. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Hoidon aloittamiseen/ 
hoitoon liittyvät päätök-
set 
 

 
Esim. päätös tahdosta 
riippumattomaan psyki-
atriseen hoitoon otta-
misesta, sen jatkamisesta 
tai lopettamisesta  
 

 
10 vuotta ko. hoidon 
päättymisestä. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot jul-
kisessa terveydenhuol-
lossa säilytetään pysy-
västi arkistolaitoksen 
22.12.2000 antaman pää-
töksen mukaisesti.(10 

 

 
Tarkoittaa säännösten 
perusteella tehtäviä 
kirjallisia päätöksiä. 
Potilaskertomuksessa 
tulee olla riittävän 
tarkat merkinnät hoi-
dosta, mm. sen perus-
teista. 
 
10)Ks. osa III: 18. ja 
28. päivinä syntynei-
den potilasasiakirjat 
julkisessa terveyden-
huollossa. 
 

 
Hoidon tueksi laaditut 
videot ja äänitteet 
 
 

 
Esim. potilaan seuran-
taan liittyvät äänitteet  
 
 
 
 
 
Puheterapian äänitteet 
 
 

 
Hoidon kannalta tarpeel-
lisiksi arvioidut säilyte-
tään 10 vuotta hoitojak-
son päättymisestä. Muut 
hävitetään hoitojakson  
päättyessä. 
 
2 vuotta hoitojakson 
päättymisestä.  
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 IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 
 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Diagnostiikkaan liit-
tyvät tekniset (mu-
kaan lukien digitaa-
liset) tallenteet 
 
 
 

 
Röntgenkuvat (lukuun 
ottamatta hammas-
lääketieteellisiä rönt-
genkuvia), isotooppi- ja 
ultraäänikuvat sekä vas-
taavat  
 
Valokuvat, diakuvat,  
kardiologian ja gastro-
skopian videot ja vas-
taavat 
 
Tutkimuksen ja hoidon 
aikana syntyneet erilai-
set käyrästöt 
 
 
 
 
 
 
 
Hammaslääketieteelliset 
röntgenkuvat 
 
 

 
20 vuotta kuvauksesta(11 

 
 
 
 
 
 
10 vuotta kuvauksesta(11 
 
 
 
 
10 vuotta tutkimuksesta 
edellyttäen, että siitä on 
laadittu lausunto, joka 
säilytetään kuten jatku-
vakäyttöiset asiakirjat. 
Jollei lausuntoa ole laa-
dittu, käyrästö säilyte-
tään 20 vuotta tutkimuk-
sesta.(11 
 
20 vuotta hoidon päät-
tymisestä(11 

Hammaslääkärin/lää-
kärin oikeuslääketie-
teellisesti tai hoidon 
kannalta merkitykselli-
siksi arvioimat röntgen- 
kuvat säilytetään kui- 
tenkin pääsääntöisesti 
10 vuotta potilaan kuo- 
lemasta tai jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät- 
tymisestä. 
 

 

11)Teknisesti epäon-
nistuneet  tallenteet 
hävitetään välittömäs-
ti. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT  (JATKOA)  
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Tutkimusvastaukset  

 
Laboratoriotulokset 
 
Laboratoriotuloksista 
laaditut lausunnot 
 
 
 
 
 
Röntgenlausunnot   
 
 
 
 
 
 
Patologin lausunnot 

 
10 vuotta tutkimuksesta.  
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai jos siitä ei ole 
tietoa, 100 vuotta poti-
laan syntymästä ja 10 
vuotta hoidon päättymi-
sestä. 
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai jos siitä ei ole 
tietoa, 100 vuotta poti-
laan syntymästä ja 10 
vuotta hoidon päätty-
misestä. 
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai jos siitä ei ole 
tietoa, 100 vuotta poti-
laan syntymästä ja 10 
vuotta hoidon päätty-
misestä.  
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot jul-
kisessa terveydenhuol-
lossa säilytetään pysy-
västi arkistolaitoksen 
22.12.2000 antaman pää-
töksen mukaisesti.(12 

 

 
Kliinisten lääketut-
kimusten sekä tervey-
denhuollon laitteilla ja 
tarvikkeilla tehtävien 
tutkimusten aineistoista 
muodostetaan erillisre-
kistereitä ja näitä asia-
kirjoja säilytetään lääke-
laitoksen määräysten 
mukaisesti. 
 

12)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT  (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Erityistyöntekijöiden 
testaus- ja laskenta-
aineistot 
 
 

 
Puheterapian testiaineis-
tot  
 
Psykologin testausasia-
kirjat  
 
Ravitsemusterapian ate-
riasuunnitelmat ja las-
kelmat 
 

 
10 vuotta ko. hoidon 
päättymisestä.  
   
10 vuotta testauksesta. 
 
 
Voidaan hävittää, kun 
tarkoitus on saavutettu 
ja kun tarvittavat tiedot 
on siirretty palvelualan 
erikoislehdelle tai hoito-
suunnitelmaan. 

 

 
Konsultaation antajal-
le jäävä jäljennös/  
tiedot vastauksesta  
 

  
10 vuotta vastauksen 
antamisesta. 

 

 
Perinnöllisyyslääke-
tieteellisten yksiköiden 
tutkimuksissa ja hoi-
doissa muodostuvat 
asiakirjat 
 

 
Tietoja potilaan ja hä-
nen omaistensa perin-
nöllisistä sairauksista. 

 
Säilytetään pysyvästi 
arkistolaitoksen 
22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti. 

 
Pysyvästi säilytettävät 
asiakirjat säilytetään 
joko paperi- tai mikro-
filmimuodossa taikka 
arkistolaitoksen luvalla 
muussa muodossa.  
 
Atk:lla ylläpidettävät 
asiakirjat on tulostettava 
paperille tai mikrofil-
mille viimeistään poti-
laan kuoltua. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT  (JATKOA) 
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Lääkärinlausuntojen 
ja -todistusten jäljen-
nökset 
 

 
Eläke- ja työkyvyttö-
myysasioissa annettujen 
B-lausuntojen jäljen-
nökset  
 
 
 
Muut lausunto- ja todis-
tusjäljennökset 
 

 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai, jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä.  
 
10 vuotta lausunnon/ 
todistuksen antamisesta. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen 22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti.(13 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jos vastaava tieto on 
kirjattu tarkasti potilas-
kertomukseen, jäljennös 
voidaan hävittää, kun 
tarkoitus on saavutettu. 
 
13)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
 
 

 
Potilaskohtainen hoi-
toon liittyvä kirjeen-
vaihto 
 

  
10 vuotta kirjeen päivä-
yksestä. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen  22.12.2000 anta-
man päätöksen mukai-
sesti.(14 
 

 
Ei tarkoiteta kantelu-, 
muistutus-, potilasva-
hinko- tai vastaavien 
asioiden kirjeenvaihtoa. 
 
14)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
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IB. POTILASKERTOMUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT/ASIAKIRJAT  (JATKOA) 
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir- 
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Lääketieteelliseen kuo-
lemansyyn selvittä-
miseen liittyvät ruu- 
miinavauspöytäkirjat 
ja -lausunnot 
 

  
10 vuotta kuolemasta. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen 22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti.(15 
 

 
 
 

15)Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 

 
Potilasasiakirjoihin 
liitettävä jäljennös 
kuolintodistuksesta 
 

 
 

 
10 vuotta kuolemasta. 
 
18. ja 28. päivinä synty-
neitä koskevat tiedot 
julkisessa terveyden-
huollossa säilytetään 
pysyvästi arkistolaitok-
sen 22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti.(16 
 

 
 
 

16) Ks. osa III: 18. ja 28. 
päivinä syntyneiden po-
tilasasiakirjat julkisessa 
terveydenhuollossa. 
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II. MUU POTILASASIAKIRJA-AINEISTO   
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir- 
joista ja niiden tieto-
sisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Ajan- ja hoidonvaraus-
päiväkirjat, uloskirjaus, 
poliklinikkapäiväkirjat 
 
 
 

 
Hoidon varaustiedot  
 

 
Ajanvaraustiedot 2 
vuotta käynnin to-
teutumisesta/avo-
hoitojakson päätty-
misestä, hoidon-
varaustiedot 2 vuot-
ta sisäänkirjaukses-
ta, sisään- ja ulos-
kirjaustiedot 2 vuot-
ta uloskirjauksesta. 
 

 
Ajanvarausasiakirjoihin 
ei sisällytetä hoitotietoja. 
 
 

 
Toimenpidepäiväkirjat 
ja vastaavat  
 
 

 
Esim. leikkauspäiväkir-
jat, synnytyspäiväkirjat 
ym.  
Sisältävät ajan- ja resurs-
sivaraustietoja 
 

 
10 vuotta toimenpi-
teestä tai (manuaa-
lisessa järjestelmäs-
sä) viimeisestä mer-
kinnästä.  

 
Ei tarkoiteta leikkaus-, 
toimenpide- tai synnytys-
kertomuksia. 

 
Joukkotarkastus- ja 
seulontatutkimuksissa 
muodostuvat asiakirjat 
 

 
Esim.: 
- papaseulonnat ja vasta-
ukset, 
- mammografiaseulonnat 
ja vastaukset 
 

 
10 vuotta tutkimuk-
sesta. 
 
 

 

 
Sädehoidon kenttäkuvat 
ja kortistot  
 

  
10 vuotta potilaan 
kuolemasta tai jos 
siitä ei ole tietoa, 
100 vuotta potilaan 
syntymästä ja 10 
vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 

 

 
Potilasasiakirjojen ha-
kemistot 
 

  
Säilytetään kuten 
asiakirjat, joihin ne 
liittyvät. 

 
Otanta-aineistoja koske-
vat hakemistot säilytetään 
pysyvästi. 
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III. ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/ 
       ASIAKIRJARYHMIÄ  
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asia-
kirjoista ja niiden 
tietosisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Ammattitauti- ja am-
mattitautiepäilytutki-
muksissa ja hoidossa 
olleita henkilöitä kos-
kevat asiakirjat 
 

 
Potilaskertomus ja 
siihen liittyvät lau-
sunnot, röntgenkuvat, 
käyrästöt, kuvat ja 
laboratoriotulokset 
sekä potilaan tutki-
mukseen tai hoitoon 
liittyvät altistumis-
asiakirjat 
 

 
20 vuotta potilaan kuo-
lemasta, tai jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 

 
Tiivistelmätason tietoihin 
tehdään merkintä ”työpe-
räisyyden selvittäminen”, 
josta ilmenee, että henkilö 
on käynyt tutkimuksissa 
tai hoidossa ammattitaudin 
tai sen epäilyn vuoksi. 
 

 
Työterveyshuollon 
asiakirjat: 
 
Potilaskertomus 
 

 
 
 
 
Esim. aikuisiän ter-
veydenhoitolomake 
ja, kun työterveys-
huollossa annetaan 
sairaanhoidon palve-
luja, yleislääketieteen 
lomake 
 

 
 
 
 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta, tai jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä. 
 
 

 
Ammattitauti- ja ammatti-
tautiepäilytutkimuksissa ja 
hoidossa olleita henkilöitä 
koskevat asiakirjat ks. 
edellä. 
 
Olennaiset altistumistiedot 
(esim. altistuminen ASA-
aineille, säteilylle, liuotti-
mille jne.) kirjataan työter-
veyshuoltolain mukaisten 
työhönsijoitus- ja määräai-
kaistarkastusten yhteydes-
sä työpaikkaselvityksestä 
potilaskertomukseen. 
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III.  ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/  
 ASIAKIRJARYHMIÄ (JATKOA) 
 
 
 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tietosi-
sällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Työntekijöiden yleisen työ-
kyvyn ylläpitoon liittyvät 
yksilöasiakirjat 
 
 
 
 
 
 
 
Työterveyshuoltolainsäädän
nössä edellytettyjen eril-
listen lääkärintodistusten 
jäljennökset 
 
Potilaan tutkimukseen tai 
hoitoon liittyvät altistumis-
asiakirjat 
 
 

 
Esim. työkykyindeksi-
lomakkeet, työstressi-
kyselyn ja työkuntopro-
fiilin tiedot  
 
 
 
 
 
 
Lääkärintodistusten jäl-
jennökset työhönsijoitus, 
alku- ja määräaikaistar-
kastuksista 
 
Esim. työpaikkaselvitys-
tiedot 
 
 
 

 
10 vuotta tietojen ke-
räämisestä.(17  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 vuotta todistuksen 
antamisesta.(18 

 
 
 
Säilytetään kuten poti-
laskertomus. 
  

 

17)Tiivistelmä yksilö-
asiakirjan tiedoista 
kirjataan potilasker-
tomukseen siten kuin 
kussakin lomakkees-
sa on ohjeistettu. Itse 
yksilöasiakirjat säily-
tetään erillään 
potilaskertomuksesta.
 

18)Tiedot todistukses-
ta kirjataan potilas-
kertomukseen. 
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III.  ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/  
 ASIAKIRJARYHMIÄ (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asiakir-
joista ja niiden tietosi-
sällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Valtion mielisairaaloiden 
potilasasiakirjat 
 

  
Säilytetään pysyväs-
ti arkistolaitoksen 
22.12.2000 antaman 
päätöksen mukai-
sesti. 

 
Pysyvästi säilytettävät 
asiakirjat säilytetään joko 
paperi- tai mikrofilmi-
muodossa taikka arkisto-
laitoksen luvalla muussa 
muodossa. 
 
Atk:lla ylläpidettävät asia-
kirjat on tulostettava pape-
rille tai mikrofilmille vii-
meistään potilaan kuoltua. 
 

 
Puolustusvoimien ter-
veydenhuollon asia-
kirjat: 
 
Varusmiespalveluksen ja 
kertausharjoitusten aikana 
syntyvät puolustusvoi-
mien potilasasiakirjat  
lukuun ottamatta keskus-
sotilassairaalan asiakirjoja  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Säilytetään pysyväs-
ti kuten sotilasasia-
kirjat (kantakortit). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pysyvästi säilytettävät 
asiakirjat säilytetään joko 
paperi- tai mikrofilmi-
muodossa taikka arkisto-
laitoksen luvalla muussa 
muodossa. 



243N:o 99
   
  
   

 

 
III.  ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/ 
  ASIAKIRJARYHMIÄ (JATKOA)  

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asia-
kirjoista ja niiden 
tietosisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Ulkomaan kansalaisten 
ja kansanterveystyössä 
toisen kotikunnan 
asukkaiden kertaluon-
teisia käyntejä koskevat 
merkinnät/asiakirjat  
 

  
10 vuotta hoidon/hoito-
jakson päättymisestä. 
 
 

 
 

 
Ennen 1.5.1999 laaditut 
tai saadut potilasasia-
kirjat/ennen 1.5.1999 
kuolleita koskevat poti-
lasasiakirjat kunnal-
lisessa ja yksityisessä 
sekä vankeinhoitolai-
toksen terveydenhuol-
lossa 
 

  
Säilytysajat määräytyvät 
valtionarkiston 14.4.1989 
antaman kunnallisten 
asiakirjojen hävittämistä 
koskevan  päätöksen  ja  
valtionarkiston/arkistolai-
toksen mahdollisten eril-
listen päätösten perus-
teella. 
 

 
Ajankohta johtuu potilas-
vahinkolain muuttamisesta 
annetusta laista 
(879/1998), jolla on muu-
tettu mm. korvausvaa-
timuksen esittämisaikaa 
koskevia säännöksiä lain 
voimaantulon (1.5.1999) 
jälkeen tapahtuneiden va-
hinkojen osalta. 
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III.  ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/  
 ASIAKIRJARYHMIÄ (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asia-
kirjoista ja niiden 
tietosisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
18. ja 28. päivinä synty-
neiden potilasasiakirjat 
julkisessa terveyden-
huollossa 
 

  
Säilytetään pysyvästi 
arkistolaitoksen  
22.12.2000 antaman 
päätöksen mukaisesti. 
 

 
Koskee ko. päivinä synty-
neiden potilaskertomusai-
neistoa (osa IA) sekä niitä 
potilaskertomukseen liit-
tyviä (osa IB) asiakirjoja, 
joiden kohdalla on mainin-
ta otannasta.  
 
Jos asiakirjat on arkistoitu 
jotakin muuta periaatetta 
noudattaen, voidaan noin 
5 %:n suuruinen pysyvästi 
säilytettävä otanta ottaa 
jollakin muulla otantame-
netelmällä, jonka käyttöön 
tulee saada kussakin tapa-
uksessa arkistolaitoksen 
hyväksyminen. 
 
Pysyvästi säilytettävät 
asiakirjat säilytetään joko 
paperi- tai mikrofilmi-
muodossa taikka arkisto-
laitoksen luvalla muussa 
muodossa. 
 
Atk:lla ylläpidettävistä 
asiakirjoista on pysyvästi 
säilytettävät otanta-asia-
kirjat tulostettava paperille 
tai mikrofilmille viimeis-
tään potilaan kuoltua.  
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III.  ERÄITÄ SÄILYTYSAJALTAAN MUISTA POIKKEAVIA ASIAKIRJOJA/  
 ASIAKIRJARYHMIÄ (JATKOA) 

 
Asiakirja/Asiakirja-
ryhmä 

 
Esimerkkejä asia-
kirjoista ja niiden 
tietosisällöstä 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Mikrokuvatut potilas-
asiakirjat, joiden säilyt-
tämistä pysyvästi ter-
veydenhuollon toimin-
tayksikkö pitää tärkeänä 
tieteellisen tutkimuksen 
vuoksi 
 

  
Voidaan säilyttää py-
syvästi, jos arkisto-
laitos on myöntänyt 
siihen terveydenhuol-
lon toimintayksikön 
hakemuksesta luvan. 
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IV. BIOLOGISTA MATERIAALIA SISÄLTÄVÄT NÄYTTEET JA ELINMALLIT 
 
 
Hoidossa syntyvä ma-
teriaali 
 

 
Näyte-/mallityyppi 
 

 
Säilytysaika 

 
Huomautuksia 

 
Biologista materiaalia 
sisältävät näytteet 
 

 
Kudosblokit 
 
 
 
 
 
 
Ruumiinavausnäytteistä 
otetut blokit 
 
Histologiset lasit 
 
Patologian ja hematologi-
an sytologiset näytelasit 
sekä ruumiinavausnäyt-
teistä otetut lasit 
 
Muut sytologiset näytela-
sit(20 
 

 
10 vuotta potilaan kuo-
lemasta tai jos siitä ei 
ole tietoa, 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 
10 vuotta hoidon päät-
tymisestä(19 
 
20 vuotta.(19 

 
 
20 vuotta.(19 

 
10 vuotta.(19 

 
 
 
 
Hävitetään kun käyttö-
tarkoitus on saavutet-
tu.(19 

 

 
19)Jos näytteiden edus-
tavuus on merkityk-
sellistä tieteellisen tut-
kimuksen kannalta, niitä 
voidaan säilyttää ter-
veydenhuollon toimin-
tayksikön terveyden-
huollosta vastaavan joh-
tajan tämän tarpeen 
mukaisesti päättämä, 
em. säilytysaikaa pi-
dempi aika (sen lisäksi, 
että niitä voidaan säilyt-
tää potilaan hoidon jär-
jestämisen ja toteutta-
misen edellyttämä em. 
säilytysaikaa pidempi 
aika).  
 

20)Pääsääntöisesti kliini-
sen kemian laboratori-
ossa syntyneitä laseja. 
 

 
Hampaiden kipsimal-
lit 
 

  
Voidaan antaa potilaal-
le tai hävittää hoidon 
päätyttyä. 
 

 

 
 
 
 


