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Vastaanoton asiakirjat
– tehty työ näkyväksi

VASTAANOTON TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

TOIMINNAN 
LÄHTÖKOHDAT JA 

JOHTAMINEN
– julkaistu Hammas-

lääkärilehdessä 15/2005

HENKILÖSTÖ
– julkaistu Hammas-

lääkärilehdessä 12/2006

ASIAKKAAT JA 
MARKKINOINTI

– julkaistu Hammas- 
lääkärilehdessä 20/2006

TOIMINNAN 
SISÄLTÖ

– julkaistu Hammas- 
lääkärilehdessä 3/2007

TILAT, VÄLINEET 
JA LAITTEET
– julkaistu Hammas-
lääkärilehdessä 
1–2/2006

RISKIEN HALLINTA
– julkaistu Hammas- 
lääkärilehdessä 
10–11/2007

VASTAANOTON 
ASIAKIRJAT

TOIMINNAN 
ARVIOINTI JA 
KEHITTÄMINEN

Hyvin toimivalla vastaanotolla noudatetaan hyvää 
asiakirjakäytäntöä. Asiakirjojen eli dokumenttien 

täyttämisestä, muuttamisesta, säilyttämisestä, hyödyntämisestä 
ja hävittämisestä – asiakirjahallinnasta – on kirjalliset ohjeet, 
joiden mukaan myös käytännössä toimitaan.

Asiakirjojen laatimista tai kirjausten 
tekemistä olemassa oleviin asiakirjoihin 
sanotaan dokumentoinniksi. Kyse on 
tiedon tallentamisesta ja saattamisesta 
kirjalliseen muotoon, jotta se välittyy 
kaikille tarvitseville. Sen avulla voidaan 
osoittaa asioiden toteutuminen.

Dokumentoinnin ydinajatus on 
tehdä tehty työ näkyväksi. Eri-
tyisesti potilasasiakirjojen osal-

ta pätee sanonta: ”Sitä mitä ei ole kirjat-
tu, on vaikea todistaa olleenkaan.”

Hyvän asiakirjakäytännön perusta 
on niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin 
tunnisteissa. Vastaanotolla ei saisi olla 
yhtään kirjallista ohjetta, listaa tai loma-
ketta, jossa ei ole selkeitä tunnisteita – 
vähintään siis päiväys ja asiakirjan laa-
tineen henkilön nimikirjaimet.

Osa dokumentoinnista on tervey-
denhuollossa lakisääteistä. Vaikka tätä 
ja muuta kirjaamista monesti pidetään 
työläänä ja aikaa vievänä, on siitä sel-
vät hyödyt. Dokumentointi ohjaa jo-
kapäiväistä potilaiden hoitamista, pal-
velee vastaanoton tiedonkulkua ja on 
keskeinen toiminto vastaanoton johta-
misessa. Palvelun ja hoidon kirjaamista 
tarvitaan myös potilaan ja henkilöstön 
oikeusturvan vuoksi. Kirjattu tieto vä-
littyy samanlaisena kaikille.

Esimerkkejä dokumentoinnilla ja 
sovituilla asiakirjakäytännöillä saavu-
tettavista hyödyistä:
• Työntekijöiden tehtävät ja vastuut tu-
levat kirjallisesti määritellyiksi.
• Hoidon tulokset ja vaikutukset saa-
daan näkyviksi.
• Toimintoja on helpompi arvioida, 
muuttaa ja parantaa.
• Kertynyttä aineistoa voidaan käyt-
tää sisäisessä koulutuksessa ja pereh-
dytyksessä.
• Asiakkaille ja yhteistyötahoille voi-
daan osoittaa vastaanoton tavoitteita, 
laatukriteereitä sekä toiminnan tulok-

sellisuus.
• Hyvä dokumentointi edesauttaa tie-
donvälitystä maksajille ja jatkohoito-
paikkaan.
• Toiminnan järjestelmällisyys para-
nee.

Vastaanotolla tarvittavat ja synty-
vät asiakirjat voidaan pääsääntöisesti 
jakaa kahteen ryhmään: 1) ohjeet, joil-
la ohjataan toimintoja ja menettelyjä ja 

2) tallenteet, jotka ovat dokumentteja 
toteutuneesta toiminnasta.

Sekä ohjeet että tallenteet voivat 
olla paperimuodossa tai sähköisiä. Do-
kumentti voi olla myös kuva- tai video-
muotoinen. Dokumentin muoto tulee 
ottaa huomioon hallintaa pohdittaes-
sa. Esimerkiksi elektronisten tiedosto-
jen kohdalla on ennakoitava, miten toi-
mintahäiriöiden, kuten sähkökatkosten 
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aikana varmistetaan tiedon saatavuus, ja 
miten salassapitosäännösten ja tietotur-
vaa koskevien määräysten noudattami-
nen varmistetaan. 

Tallenteita suun terveydenhuollossa 
ovat myös kipsimallit. Potilasasiakirjo-
ja koskevien määräysten mukaan kipsi-
mallit voidaan hoidon päätyttyä hävit-
tää tai luovuttaa potilaalle. Kannattaa 
kuitenkin harkita, onko osa malleista 
tarpeen säilyttää (esimerkiksi alku- ja 
loppumallit) sekä missä ne säilytetään. 
Jos mallit luovutetaan potilaalle, luo-
vuttamisesta tulee tehdä selvät asiakir-
jamerkinnät ja luovutuksen voi vielä 
varmentaa potilaan kuittauksella. Myös 
muualle lainattavista röntgenkuvista on 
tehtävä asianmukaiset kirjaukset.

Ohjeissa on talon tavat
Vastaanoton toiminnan ohjauksen tar-
koitus on hyvän laadun toteuttaminen 
ja toiminnan jatkuva parantaminen. 
Ohjauskeinoja ovat kirjallisten ohjeiden 
ohella myös muun muassa perehdytys, 
koulutus, kokoukset, muu sisäinen vies-
tintä ja ammattikirjallisuus.

Kirjallisia toimintaohjeita, ”talon 
tapojen” kuvausta, tarvitaan monesta-

kin syystä, esimerkiksi koska
• muisti (voi) pettää
• toimintakäytännöt helposti muuttu-
vat huomaamatta ajan myötä
• uusien työntekijöiden ja sijaisten pe-
rehdytys helpottuu
• ohjeet toimivat koulutusmateriaali-
na sekä vanhoille että uusille työnte-
kijöille
• uusien työmenetelmien ja tarveainei-
den käyttöönoton yhteydessä ohjeet 
turvaavat oikean toiminnan/käytön
• toiminta varmistuu myös poikkeusti-
lanteissa, esimerkiksi lomien aikana
• on helpompi suunnitella parannuk-
sia ja muutoksia, kun tiedetään, miten 
nyt toimitaan
• toiminta yhdenmukaistuu; varmiste-
taan, että kaikki tekevät samalla, sovi-
tulla tavalla.

Ohjeilla tarkoitetaan kaikkia niitä 
dokumentteja, jotka tavalla tai toisella 
ohjaavat vastaanoton toimintaa, jotain 
yksittäistä toimintoa tai toimenpiteen 
suorittamista. Näihin kuuluvat:
1) Kaikki ulkoa tulevat määräykset 

ja ohjeet; mm. vastaanottotoimin-
taa säätelevät lait, asetukset ja vi-
ranomaismääräykset, lisäksi muita 
ulkopuolella syntyneitä, mutta vas-

taanoton ohjeiksi hyväksyttyjä do-
kumentteja, kuten eettiset ja kollegi-
aaliset ohjeet.

2) Kaikki vastaanoton itselle omaan 
käyttöön tehty ohjeistus; esim. toi-
mintasuunnitelma, toimintakäsikirja, 
toiminta- ja työohjeet, prosessikuva-
ukset, perehdytyskansio, henkilöstö-
hallinnolliset ohjeet, laitteiden ja vä-
lineiden käsikirjat, käytössä olevien 
tarveaineiden käyttöohjeet, potilas-
ohjeet ja esitteet, johdon ja hallinnon 
työkäytännöt, kokouskäytännöt, po-
tilasasiakirjoja koskevat omat ohjeet, 
esim. atk-ohjelman käyttöohje.

Ohjeiden valvonta tarkoittaa sen  
varmistamista, että tarvittavat ohjeet 
ovat ajan tasalla ja  käytettävissä niis-
sä paikoissa ja työvaiheissa, joissa nii-
tä tarvitaan. Ohjeiden ajanmukaisuus 
edellyttää, että dokumenttiin on mer-
kitty käyttöönottopäivämäärä ja hyväk-
syjä. Näin siis selviää aina se, kuka tai 
ketkä päättivät ohjeen käyttöönotosta 
ja milloin on viimeksi tarkistettu, että 
ohje tai lomake on edelleen ajan tasalla 
ja käyttökelpoinen.

Ohjeiden valvontakin kannattaa 
ohjeistaa, eli kirjata, kuka tai ketkä vas-
taanotolla mistäkin ohjeista ja niiden 

Kuvio. Esimerkki toimintajärjestelmään kuuluvien asiakirjojen ryhmittelystä.

Koko organisaation 
yhteiset

Osasto- tai toiminto-
kohtaiset

Tallenteet: toiminnan tuloksena 
syntyvät asiakirjat, rekisterit, 

tilastot ja muut toimintaa 
todentavat asiakirjat

Työohje: työpaikalla tarvittava 
ohje, oma tai ulkopuolelta tullut

Toimintaohje: yleinen kuvaus 
toiminnosta tai menettelytavasta, 

oma tai ulkopuolelta tullut

Toimintakäsikirja: toimintapolitiikkaan 
nojautuva yleinen toimintajärjestelmän 

kuvaus

PoTilAiden 
HoiTo

Väline-
HuolTo

AJAN- 
VArAuS

MuuT 
ToiMinnoT
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Esimerkki erään vastaanoton toimintajärjestelmän kuvauksesta:

Hammaslääkärikeskus A:n toimintajärjestelmä

VASTAANOTON 
ASIAKIRJAT

7. VasTaanOTOn asiaKirjaT
Vastaanoton toimintojen arvioimiseksi, muuttamiseksi ja pa-
rantamiseksi tarvitaan dokumentointia. Se auttaa määrittele-
mään työntekijöiden vastuut ja tehtävät sekä helpottaa uusi-
en työntekijöiden perehdyttämisessä.

Tässä esimerkinomaisesti Hammaslääkärikeskus 
A:n toiminnan kuvauksesta asiakirjoja koskeva 
luku sekä yksi liitteistä. luku on jaettu 
varsinaisesta vastaanoton toiminnasta syntyviin 
dokumentteihin sekä vastaanoton toimintaa 
sääteleviin ohjeisiin, joihin kuuluvat sekä 
ulkoa tulevat että yrityksen omat ohjeet. Myös 
arkistointi kuuluu asiakirjoja käsittelevään 
lukuun. 

ajan tasalla pysymisestä huolehtivat, ja 
miten asiakirjojen päivitys ja jäljitys on 
järjestetty. Kannattaa pyrkiä mahdolli-
simman yksinkertaiseen menettelyyn – 
yleensä siihen, joka on jo käytössä – se 
vain tulee kirjata.

Turhan dokumentoinnin välttämi-
seksi on mietittävä, mitkä asiat ovat niin 
keskeisiä ja tärkeitä, että niistä tarvitaan 
kirjallisia ohjeita, ja mitkä voidaan var-
mistaa koulutuksella tai olettaa sisälty-
vän henkilökunnan ammattitaitoon. 

Vastaanoton omien ohjeiden tarve 
saadaan useimmissa yhteyksissä selvil-
le kysymällä, mitä uuden työntekijän 
tulee tietää toimintatavoistamme. Jos 
vastaanotolla aina työskentelee vain 
vakinainen koulutettu henkilöstö, voi 
ohjeistus olla suppeampi kuin silloin, 
jos  vastaanotolla toimii myös tilapäi-
siä  henkilöitä tai esimerkiksi harjoit-
telijoita.

Tallenne pysyy, muistikuva ei
Tallenteet (laatutiedostot) ovat vastaan-
oton tuloksia ja palvelukykyä dokumen-
toivia asiakirjoja. Niiden sisältämiä tie-
toja tarvitaan toimintajärjestelmän yllä-
pitoon ja parantamiseen. Niillä varmis-
tetaan jäljitettävyys niin, että voidaan 
jälkeenpäin saada selville, kuka on teh-
nyt ja mitä on tehty tai tapahtunut.

Tallenteita ovat esimerkiksi:
– potilasasiakirjat
– kokousmuistiot
– työvuorolistat
– asiakaspalautteet ja valitukset
– koulutusrekisterit
– erilaiset mittaustulokset
– taloushallinnon tositteet
– tilinpäätökset

Tallenteet ovat siis pysyviä merkin-
töjä, esimerkiksi kirjoitus tai muistiin-
pano paperille, teksti tai rasti valmiiseen 
lomakkeeseen, piirustus, kuva tai rönt-
genkuva, atk-merkintä. Tallenteen muo-

don on oltava sellainen, ettei se ajan 
mittaan muutu. Muistikuva ei ole tal-
lenne – muistikuvat haalistuvat, muut-
tuvat ja unohtuvat ajan myötä.

Myös tallenteiden valvonnan tur-
vaamiseksi on hyvä laatia kirjallinen oh-
jeistus. Näin varmistetaan, että tallen-
teet ovat käytettävissä toiminnan ja tu-
losten seurannassa, ja että tallenteet tun-
nistetaan, säilytetään, saadaan käyttöön, 
suojataan vahingoittumiselta ja hävite-
tään asianmukaisesti. Myös säilytysajat 
tulee ohjeissa määritellä. Hammaslää-
kärin vastaanoton osalta tietosuojaky-
symykset ja potilastietojen arkistointia 
koskevat määräykset ovat keskeisiä.

Potilasasiakirjat ovat tärkein 
osa tallenteita

Potilasasiakirjoja ovat kaikki potilaan 
hoidon järjestämistä ja toteuttamis-
ta koskevat, itse laaditut tai muualta 

Vastaanoton asiakirjojen laatimisessa ja käsittelyssä on 
muistettava salassapitomääräykset.

Osa asiakirjoista on toimintaa ohjaavia ja sääteleviä, osa 
syntyy toiminnan tuloksena (vaikkapa tsekkauslistat, labora-
toriolähetteet, lausunnot jne.). Toimintaamme ohjaavat ham-
maslääkärintoimen harjoittamiseen liittyvät säädökset, sekä 
viranomaismääräykset ja -ohjeet (liite 1).

Vastaanottotoiminnan kannalta tärkeimpiä asiakirjoja säi-
lytetään suurelta osin sosiaalitilassa sijaitsevissa kahdessa kaa-
pissa. Täältä löytyvät omissa mapeissaan mm. käyttöturvalli-
suustiedotteet ja kemikaaliluettelo, röntgentoimintaan ja sä-
teilysuojaukseen liittyvät paperit, laiteluettelot ja huolto-oh-
jeet, sekä avustavan henkilökunnan työohjeet ja työsuojelua 
koskevat ohjeet sekä kokousmuistiot.

Terveyskasvatusmateriaalia on hoitohuoneissa sekä va-
rastoituna omaan kaappiinsa (ks. kohta varastointi/Varas-
tointiohje).
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Potilasasiakirjat ovat keskeinen väline suun 
terveydenhuollon laatutyössä. Hyvin laaditut 
potilasasiakirjat auttavat hoidon suunnittelussa, 
toteutuksessa ja seurannassa ja edistävät 
paitsi potilastutvallisuutta myös niin potilaan 
kuin hoitohenkilökunnankin oikeusturvaa. 
Potilasasiakirjojen laatiminen ja tietojen 
salassapito perustuvat lakiin potilaan asemasta 
ja oikeuksista. Stakesin Hyvä asiakirjakäytäntö 
suun terveydenhuollossa -oppaassa on 
yksityiskohtaisia ohjeita potilasasiakirjojen 
käsittelystä ja niihin tehtävistä merkinnöistä. 
Oppaassa on myös tarkistuslistoja, joiden 
avulla voi arvioida omaa potilasasiakirjakäytän-
töään. Tähän on oppaasta poimittu keskeisiä 
potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyviä kohtia.

Potilasasiakirjojen laatiminen
• Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä viivytyksettä
• Potilasasiakirjoihin merkitään vain käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeelliset tiedot
• Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä
• Potilaskertomuksessa tulee näkyä merkinnät tehneen 
nimi ja asema
• Potilasasakirjoihin merkitään potilaan perustiedot (ja 
tarvittaessa lisätietoja)
• Jokaisesta potilaan hoitokäynnistä ja hoitojaksosta 
tehdään merkintä, myös esimerkiksi puhelin- tai muus-
ta yhteydestä
• Hoitojaksosta merkitään

– hoitoon tulon syy
– anamneesitiedot (tarkistetaan joka hoitojakson alus-

sa ja merkitään, milloin päivitetty)
– nykytila ja havainnot

Yrityksen tärkeimmät ja arvokkaimmat asiakirjat ovat 
pankin tallelokerossa.

7.1 Kaikki varsinaisesta vastaanoton toiminnasta synty-
vät dokumentit
n Potilasasiakirjat kaikkine liitteineen; potilasasiakirjojen 
laadinnassa noudatetaan Stakesin ohjetta Hyvä asiakirja-
käytäntö suun terveydenhuollossa 2001, YTeVAn ohjet-
ta 12.6.2007, sekä STM:n opasta 2001:3 Potilasasiakirjojen 
laatiminen ja säilyttämisnen.
n anamneesikaavakkeet; hammaslääkäreillä on eriväriset 
mapit, joissa kaavakkeet ovat potilaan sukunimen mukaises-
sa aakkosjärjestyksessä. Anamneesikaavakkeiden mapit ovat 
niissä hoitohuoneissa, jossa kukin hammaslääkäri pääasias-
sa työskentelee.
n Potilaspäiväkirjat; kirjat toimivat ajanvarauksessa. Sen 
lisäksi niihin kirjataan hammashoitajan päivittäinen/viikoit-
tainen työaika, sekä päivittäinen/viikoittainen potilaiden lu-
kumäärä.
n Kokousmuistiot, kehityskeskustelumuistiot; auttavat 
mm. toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.
n Yritystoiminnan asiakirjat: suunnittelu, seuranta, ta-
loushallinto
Kukin hammaslääkäri järjestää kuukausittain tositteensa tiliot-

teen mukaiseen järjestykseen. lämpökopiopaperille painetut 
ostokuitit valokopioidaan.

Pankkikorttikoneen palauteraportit.
Tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja toimittaa hammaslääkäriase-

malle kirjanpitoajon kolmesti vuodessa. Tilikauden päätyttyä 
tilitoimisto laatii tilinpäätöstaseet ja tuloslaskelman, tase-
erittelyt ja graafisen tulosraportin sekä veroilmoituksen.

Vakuutusasiakirjat (ks. kohta riskienhallinta/vakuutukset)
Toimintakertomukset
Kaupparekisteriote

n Laite- ym. seurantalistat ja raportit 
valokovettajan teho
rtg-nesteiden vaihto
hygieniacenterin öljypullon vaihto 
hygieniacenterin pesu
autoklaavin pesu
autoklaavin sterilointitehon tarkastus itiöampulleilla
rtg-laitteen testaus
jauhesammuttimen huolto
jätehuollosta syntyneet asiakirjat, mm. ongelmajätteen luovutuk-
sen dokumentit

n Ostoihin liittyvät dokumentit: lähetyslistat, tilauslistat, 
varastokirjanpito
Ostot kilpailutetaan vuosittain ja sen perusteella tehdään vuo-

siostosopimus. lähetyslistat tarkastetaan tavaratilauksen saa-
vuttua, ja listat säilytetään kaksi vuotta mapitettuina aikajär-
jestyksessä.

Tilauslistat säilytetään, kunnes tilaus on vastaanotettu ja tar-
kastettu.

Varastokirjanpito liitetään veroilmoitukseen.
n Huoltoon liittyvät dokumentit;
Huollon työlistoista kirjataan tehdyt huoltotoimenpiteet (mitä, 

missä, milloin) huoltovihkoon.
Huoltovihkoon kirjataan myös ostetut laitteet, ostopäivämäärä, 

laitteen merkki, malli ja numero.
n asiakaspalautteet ja valitukset:
Asiakkailta saatu suullinen tai kirjallinen palaute on meille tärke-

ää. Positiivinen palaute antaa voimia ja intoa tehdä tätä työtä. 
Negatiiviseen palautteeseen reagoimme välittömästi ja kor-
jaamme mahdolliset epäkohdat. Ko. toiminta johtaa siihen, 
että potilasasiamiehellä ei ole juuri lainkaan työtä. Palaute ja 
siihen reagointi kerätään ja tilastoidaan palautekansioon.

Odotustilassa on asiakaspalautelomakkeita ja laatikko, joka tyh-
jennetään kahden viikon välein.

Potilasasiakirjat laatutyökaluina
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n Muut dokumentit:
potilasohjeet
terveyskasvatusmateriaali: hammaslääkäriasemalla työskentelevät 

hammaslääkärit valitsevat jaettavan materiaalin
koulutussuunnitelmat
vaaratilanneilmoitukset,
lääkkeiden sivuvaikutusilmoitukset, 
tartuntatauti-ilmoitukset

7.2 Vastaanoton toimintaa säätelevät ohjeet
n Lait ja viranomaismääräykset, ks. liite 1.
n Eettiset ohjeet, ks. Hammaslääkäriliiton eettiset ohjeet, 
liite 2
n Markkinointiohjeet, ks. Hammaslääkäriliiton Hammas-
lääkäreitä ja hammaslääkärinpalveluja koskevat markkinoin-
tiohjeet, liite 3
n Laitekohtaiset käyttöohjeet mapitettuna omaan map-
piinsa, ks. myös laiteluettelo
n Yrityksen omat ohjeet, ks. liite 4.
n sopimukset:
Vuosiostosopimus
Vuosihuoltosopimukset
Työterveyshuoltosopimukset ja erilaiset työterveyshuollon asia-

kirjat ja raportit, tapaturmavakuutus tiedonanto (pidettävä 
työpaikalla nähtävänä, tapaturmavakuutuslaki 65 §)

Sopimukset työvoimatoimiston (palkkatuki), Kelan ja apteekin 
kanssa

Sopimukset Teoston ja Gramexin kanssa
Sopimukset Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen kanssa
Sopimukset sijaistyövoiman käytöstä vuokrafirman kanssa
leasing-sopimukset
Siivoussopimus ja -työohjeet
Työpaikkaruokailusopimukset
rahaliikenteeseen liittyvät sopimukset: sopimukset pankin kans-

sa, luottokunnan kanssa, maksupäätesopimukset jne. mapi-
tettuna omaan mappiinsa.

liite 5
Hammaslääkärikeskus A

arKisTOinTiOHjEET:

a) Henkilöstöhallinnollisten asiakirjojen arkistointi:
Palkkakirjanpito ym. palkkahallinnon paperit on säilytettävä 10 

vuotta.

b) Potilasasiakirjoja koskeva arkistointi
• Potilasasiakirjojen säilyttäminen
Toimitaan STM:n oppaan 2001:3 mukaisesti:
Potilasasiakirjat tulee säilyttää huolellisesti niille säädetyn tai mää-

rätyn säilytysajan. Potilasrekisterinpitäjä (terveydenhuollon toi-
mintayksikkö) vastaa potilasasiakirjojen säilyttämisestä.

Yksityiset terveydenhuollon palveluja tuottavat toimintayksiköt ja 
itsenäisesti ammattiaan harjoittavat terveydenhuollon ammat-
tihenkilöt vastaavat rekisterinpitäjinä siitä, että potilasasiakirjat 
säilytetään huolella niille säädetyn säilytysajan.

itsenäisesti ammattiaan harjoittavat terveydenhuollon ammatti-
henkilöt, esimerkiksi lääkärit, jotka toimivat lääkäriasemalta 
vuokraamissaan tiloissa, voivat kirjallisen sopimuksen perus-
teella antaa potilasasiakirjojen säilyttämisen ja arkistoinnin lää-
käriaseman toiminnan järjestämisestä vastaavan hoidettavaksi. 
Tällainen sopimus ei muuta rekisterinpitäjää eikä vähennä it-
senäisen ammatinharjoittajan vastuuta asiakirjojen käsittelystä. 
Tämä merkitsee myös sitä, että potilasasiakirjoja ei voi antaa il-
man potilaan suostumusta esimerkiksi lääkäriasemalla työsken-
televän toisen terveydenhuollon ammatinharjoittajan käyttöön. 
Jos itsenäisesti ammattiaan harjoittava terveydenhuollon am-

Potilaan osallistumis- ja 
tiedonsaantioikeus
• Potilasta tulee informoida hänen oikeuksistaan
• Potilaalle on annettava tiedot terveydentilasta, hoidon 
merkityksestä sekä hoitovaihtoehdoista
• Tiedot on annettava ymmärrettävällä tavalla avoimes-
ti ja rehellisesti
• Potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilas-
rekisteritiedot
• Tietoja ei saa luovuttaa sivullisille

Potilasrekisteri
• Potilasrekisteri on potilastietoja sisältävä henkilörekiste-
ri, suun terveydenhuollon potilasasiakirjat muodostavat 
siten potilasrekisterin
• rekisterinpitäjänä toimii terveydenhuollon toimin-
tayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jonka käyt-
töä varten rekisteri perustetaan
• Jokaisen potilasrekisterin pitäjän on laadittava rekiste-
riseloste, joka on potilaiden saatavilla

– taudinmäärityksen perusteet
– valitun hoidon ja hoitotoimenpiteiden päätösten pe-

rusteet
– tiedot kaikista hoitotoimenpiteistä
– tiedot todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden 

haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta
– lääkemääräykset, annetut lausunnot ja muut todis-

tukset
– taudinmäärityksen ja hoidon kannalta merkittävät 

konsultaatiot
– käytetyt materiaalit
– loppulausunto

• Arkaluonteisia tietoja voidaan merkitä ilman potilaan 
suostumusta vain, jos ne ovat neuvonnan ja hoidon kan-
nalta välttämättömiä
• Virheellistä tietoa ei saa poistaa, se vain korjataan

7.3 arkistointi; ks erillinen arkistointisuunnitelma, liite 5
Hävittäminen ja päivittäminen
Dokumenttien tunnisteet, voimassaolon varmistus
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saapuneet dokumentit tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät 
potilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjois-
ta muodostuu henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri, 
josta vastaa terveydenhuollon toimintayksikkö tai itsenäises-
ti ammattia harjoittava hammaslääkäri.

Potilasasiakirjoihin tehdyt kirjaukset ovat juridisia mer-
kintöjä, jotka osoittavat annetun/saadun hoidon, palvelun ja 
toimenpiteiden määrän ja sisällön. Kaikilta merkintöjä teke-
viltä edellytetään tarkkuutta ja huolellisuutta dokumentoin-
nissa. Kirjauksen tekijä tulee voida tunnistaa nimikirjoituk-
sella tai nimikirjaimilla – myös elektronisesti tehtyjen mer-
kintöjen tekijä on voitava tunnistaa.

Hyöty irti tallenteista
Tallenteiden hyödyntämistä ei pidä unohtaa. osa tallenteista 
tehdään viranomaismääräysten pohjalta, osa taas vain omaan 
käyttöön. Kaikkia tallenteita kannattaa kuitenkin hyödyntää 
omaa toimintaa arvioitaessa.

Toiminnan parantamisessa tarvitaan tosiasioihin pohjau-
tuvaa tietoa, jota saadaan hyvin tehdyistä tallenteista. Niiden 
analysointi auttaa myös ehkäisemään virheitä ja korjaamaan 
toiminnassa havaittuja puutteita.

Kirjoituksessa lähteenä on käytetty teosta Hellsten K, Röberg M. Kirjaa 
ja kehitä Opas laadun kehittämiseen fysioterapia-alalle. Kvali-teekki, 
Turku 2003. Verkkoversio: http://www.fysi.fi/liitteet/Laatu.pdf.
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Potilasasiakirjojen ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyt-
tämisajat (asetuksen 99/2001 liite).
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mattihenkilö antaa yllä mainitun kaltaisella sopimuksella poti-
lasasiakirjansa säilyttämisen ja arkistoinnin esim. lääkäriaseman 
hoidettavaksi, on hänen informoitava siitä potilaitaan (Hetil 
24 §).

Potilasasiakirjojen säilytysajat ks. www.finlex.fi/data/sdliite/
liite/4070.pdf.

Toiminnan lakatessa toimitaan aiemman ohjeen (STM määräyskokoel-
ma 1993:7) mukaisesti:
lopetettaessa terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityises-

sä terveydenhuollossa yksityisen terveydenhuollon toimintayk-
siköiden tai ammatinharjoittajien potilasasiakirjat siirretään asi-
anmukaisesti säilytettäviksi terveyskeskukseen, jollei asiakirjo-
jen säilyttämistä järjestetä muulla lääninhallituksen hyväksy-
mällä tavalla.

c) Muu arkistointi:
• Taloushallinnon paperit
Tositeaineisto säilytetään vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta , 

jonka aikana tilikausi on päättynyt.
Tasekirja ja kirjanpitokirjat on säilytettävä 10 vuotta tilikauden 

päättymisestä.

d) Vastuuhenkilöt
rekisterin pitäjä on osakeyhtiössämme yhtiö. Se näin ollen myös 

vastaa asiakirjojen säilyttämisestä ja suojaamisesta, samoin kuin 
niiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Toiminnasta ovat vastuussa toiminnanjohtaja ja hallitus, sekä (koska 
olemme läänihallituksen luvan saanut palvelujen tuottaja myös) 
vastaava johtaja.

• Jokaisella rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida 
potilasta potilasrekisteritietojen käsittelystä

Tietojen säilyttäminen, tietojen luovutus 
ja hävittäminen
• Potilasrekisterin pitäjä vastaa asiakirjojen säilyttämises-
tä ja siitä, ettei potilastietoja pääse sivullisten käsiin
• Asiakirjoja lainataan ainoastaan tiedon saantiin oikeu-
tetuille
• Potilasasiakirjoihin tehdään aina merkintä tietojen 
luovuttamisesta
• Asiakirjat hävitetään asianmukaisesti säilytysajan pää-
tyttyä

Lähde: Nordblad A, Saarni UM, Kortelainen S, Remes-Lyly T, Palin-
Palokas T, Ainasoja S. Hyvä asiakirjakäytäntö suun terveydenhuollossa 
Opas suun terveydenhuollon henkilöstölle. Stakes Oppaita 44/2001.
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