
Laaja terveystarkastus 
Kirjaaminen 

Ohjeistus  
äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan 

sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. 
 

RutiiNiksi koulutus 2013 

THM Sirkka Perttu 



Kirjaaminen 

• Äitiysneuvolassa kirjataan äidin potilaskertomukseen äitiä 
ja hänen elinolosuhteitaan koskevat tiedot 

• Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa kirjataan 
lapsen potilaskertomukseen lasta ja hänen 
kehitysympäristöjään koskevat tiedot 

• Vanhempien terveyteen ja terveystottumuksiin sekä 
perheen oloihin liittyvät tiedot kirjataan lapsen 
potilaskertomukseen siltä osin kuin ne vaikuttavat lapsen 
elinolosuhteisiin, terveyteen, kehitykseen tai riskeihin 
(esim. vanhempien päihdeongelmat, perheväkivalta) 

• Mikäli tieto ei tule suoraan asianomaiselta, kirjataan myös 
tiedon lähde 
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Kirjaaminen 
• Yksityiskohtaiset arkaluonteiset tiedot, jotka joku muu 

henkilö kertoo itsestään tai omasta elämäntilanteestaan, 
kirjataan erilliseen asiakirjaan, joka on osa 
potilaskertomusta; esim. neuvolassa ja kouluth:ssa lapsen 
potilaskertomukseen liitetään äidin ja isän lisälehdet, joihin 
kirjataan heidän itsestään tai muista henkilöistä 
kertomansa arkaluonteiset tiedot (Potilasasiakirja-asetus 7 
&) 

• Niistä lapsen terveydentilan ja kehityksen seurannan 
kannalta olennaiset tiedot kirjataan lisäksi lapsen 
potilaskertomustekstiin 

• Tarkastusoikeus lisälehtiin on sillä henkilöllä, joka tiedot on 
kertonut, ei potilaalla (lapsella) itsellään tai hänen laillisella 
edustajallaan 
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Kirjaaminen 
• Arkaluonteiset tiedot saadaan merkitä potilaskertomukseen vain, 

jos ne ovat välttämättömiä potilaan hoidon järjestämisen tai 
toteuttamisen tai esimerkiksi lastensuojelulakiin perustuvien 
terveydenhuollon velvoitteiden kannalta (Henkilötietolaki 11 &) 

• Perheenjäsenen esiin tuoma huoli esimerkiksi lapsen 
elinolosuhteisiin vaikuttavasta toisen perheenjäsenen 
alkoholinkäytöstä voidaan kirjata lapsen potilaskertomukseen, 
kunhan tiedon lähde kirjataan: ”Äiti kertoo, että isällä on runsasta 
alkoholin käyttöä, joka näkyy kotona…” 

• Raskaana olevan äidin puolison tai tarkastuksessa läsnä olevan 
vanhemman potilaskertomus voidaan hänen suullisella 
suostumuksellaan avata ja merkitä siihen mm. hänelle tehtyjen 
kyselyjen tulokset ja mahdolliset jatkohoitoon ohjaukset 

• Poissaolevan vanhemman potilaskertomusta ei ole lupa avata eikä 
poissaolevan henkilön täyttämää AUDIT-kyselyn tulosta tai muuta 
mukana tuodun kyselyn tulosta kirjata lainkaan 
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Kirjaaminen 
• Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa kuten muussakin 

terveydenhuollossa tehty lastensuojeluilmoitus kirjataan lapsen 
potilaskertomukseen 

• Ennakoiva lastensuojeluilmoitus kirjataan raskaana olevan äidin 
potilaskertomukseen 

• Jos ennakoiva lastensuojeluilmoitus perustuu esille tulleisiin isän 
ongelmiin ja hän on paikalla, voidaan merkintä siitä tehdä hänen 
suostumuksellaan myös hänen potilaskertomukseensa 

• Laajassa terveystarkastuksessa kertyy paperisia lomakkeita (mm. 
esitietolomakkeet), jotka voidaan hävittää, kun niiden tieto on 
siirretty potilastietojärjestelmään ja kun lomakkeiden 
käyttötarkoitus on saavutettu.  

• Tarkempia tietoja säilytettävistä tiedonkeruulomakkeista on 
potilasasiakirja-asetuksen liitteessä (289/2009c) ja 
Potilasasiakirjaoppaassa (STM 2012). 
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