
SUOMEN KUNTALIITTO 
Sairaalapalvelut 

Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 
Lahti, Kauppahotelli Grand 

L Erityisasiantuntija Ritva Larjomaa 

Suomen Kuntaliitto 

Asiakirjasailytyksen uudet ohjeistukset 



TERVEYDENHUOLLON XXIII ATK-PAIVAT 
26 - 27.5.1997 Lahti 
Ritva Larjomaa 
Suomen Kuntaliitto 

Luentolyhenne 

Asiakirjasailytyksen uudet ohjeistukset 

Uuden arkistolain tultua voimaan 1.10. 1994 kumoutuivat valtionarkiston, 
- nykyisin kansallisarkiston, antamat ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen 

sailytysajoista. Uuden lain mukaan kansallisarkisto ei huolehdi muista ohjeista 
kuin niistä, jotka koskevat pysyvästi sailytettavaa asiakirja-aineistoa. 
Maaraaikaisesti säilytettävien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen - sailytysajoista päättää sosiaali- ja terveysministeriö. 
Sailytysaikoja koskeva valmistelutyö annettiin aluksi STAKESin tehtäväksi. 
Ehdotusta sailytysajoiksi valmisteltiin aluksi osana laajempaa asiakas- ja 
potilasasiakirjaprojektia, mutta projektin päätyttyä työ on siirretty edelleen 
valmistelua varten takaisin sosiaali- ja terveysministeriöön. 

Asiakirjojen arkistosäilytykselle, niin konekielisessa kuin manuaalisessa 
muodossaan, on aina oltava perusteena informaatio- ja todistusarvo.Esim. 
potilasasiakirjat (terveys- ja sairauskertomus) välittävät tietoa tapahtuneesta 
hoidosta ja ojauksesta. Sailytyksella on turvattava aineiston seka informaatio- että 
todistusarvon vaatimukset. 

Potilasoikeuslain 125:n mukaisesti alkuperäiset tiedot säilytetään siellä missä ne 
ovat muodostuneet. Esim. potilaan asuinkunnan muutos ei vaikuta - sailytyspaikkaan. Eräs tärkeä näkökulma sailytysaikojen määrittelyssä on yhteisissä 
palveluissa muodostuvien asiakirjojen sailytysaikojen yhdenrnukaistaminen. 
Erityisesti tämä koskee sellaisia toimintayksiköitä, joissa sosiaali- ja 

- terveydenhuollon palveluita on yhdistetty. Lisäksi sailytysaikavaihtoehdot tulee 
minimoida seulonnan helpottamiseksi. 

Henkilörekisterilaissa määritelty rekisterien suunnittelu- ja 
käyttötarkoitussidonnaisuus yhdistettynä arkistolain 13 5 : n saadökseen 
tarpeettomaksi tulleiden tietojen hävittämisestä merkitsee käytännössä sitä, että 
asiakirjoille on määriteltävä kayttötarkoitus ja sen mukainen sailytysaika, jonka 
umpeuduttua asiakirjat on havitettava. Tietojen kayttötarkoitus voidaan määritellä 
joko tietoryhmä- tai tietotasolla. 

Missä mennään nyt? STM on pyytänyt lausunnot sailytysaikaehdotuksesta. 
Ehdotuksessa lähestytään tiedon käyttötarkoitusta palveluprosessin näkökulmasta. 



Säilytysajat on ehdotettu pitkäaikaisesti säilytettiin aineiston ja lyhytaikaisesti 
säilytettävän aineiston osalta erikseen. Käyttötarkoitus määrätyy palveluprosessin 
perusteella seuraavasti: asiakirjat, jotka syntyvat palvelun vireillepanossa, kun 
tarkistetaan palvelun piiriin kuulumista, kun määritellään hoidon ja ohjauksen 
tarvetta,kun tehdaan päätöstä palvelun piiriin ottamisesta, kun suunnitellaan ja 
resurssoidaan palveluja , kun tehdaan päätöstä palvelun toteuttamisesta, kun 
annetaan tiedoksi päätös ja luonnollisesti ne asikirjat, jotka syntyvat palvelun 
toteuttamisessa, arvioinnissa ja päättämisessä. Näin määriteltynä 
potilasasiakirjojen käyttötarkoitus poikkeaa merkittävästi määrittelytavasta, joka on 
ollut käytössä terveydenhuollossa. Uusi lähestymistapa mahdollistanee vanhaa 
käytäntöä paremmin erilaisissa toiminnoissa syntyvien tietojen säilytysaikojen 
yhdenmukaistamisen ja siten myös tarkoituksenmukaisen seulonnan. - 
Säilytysaikojen osalta keskeisin muutos on se, että potilaskertomuksen ns. 
perustason asikirjat voidaan hävittää jo 10 vuoden kulutta (vs.potilasvahinkolain 
uudistus) palvelu-lhoitojakson päättymisen jälkeen, jos tiivistelmämerkinnät on - 
tehty pitkäaikaisesti säilytettäviin asiakirjoihin. Jos hoidon kannalta pysyvää 
merkitystä olevia tietoja ei siirretä perustason ohjelma- ja hoitojaksokohtaisista 
tiedoista yhdistelmä- ja tiivistelmätasolle, perustason asiakirjoja on säilytettävä 
kuten pitkäaikaisasiakirjoja. Pitkäaikaissäilytettävien asiakirjojen osalta esitetään 
säilytysajaksi 10 vuotta potilaan kuolemasta ja jos se ei ole tiedossa 100 vuotta 
potilaan syntymästä ja 10 vuotta hoidon päättymisestä. Potilashallinnon 
asiakirjojen osalta säilytysjat noudattavat soveltuvin osin kirjanpitolakia ja sen 
perusteella annettuja määräyksiä. 
Pysyvästi säilytettäväksi esitetään edelleen 18. ja 28. päivinä syntyneiden 
potilasasiakirjat. 

Arkistoinnin ja säilytysaikojen on myös tulevaisuudessa tuettava hoidon 
jatkuvuutta ja turvallisuutta sekä hoidon toteuttajan oikeusturvaa yhä 
monimuotoisemmassa palvelujärjestelmässä. Tärkeitä kysymyksiä tulevaisuudessa - 
ovat mm. seuraavat: 

*miten tieto saadaan säilymään pitkään automatisoidussa järjestelmässä 
*mitkä ovat taloudelliset ja tarkoituksenmukaiset arkistointikäytännöt 
*mitkä ovat vanhan tiedon lukemis- ja ymmärtämismahdollisuudet - 
*mikä on vanhan tiedon todistusvoimaisuus ja 
*miten tietosuoja toteutuu asiaki~jahalli~ossa. 

On sanomatta selvää, että käyttäjien, atk-henkilöstön, asiakirjahallinnon ja 
arkistotoimen henkilöstön on etsittävä ratkaisut hyvässä yhteistyössä. 




