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Liite  

Laina-asiakirjojen ja muun lainoihin liittyvän aineiston säilytysajat 

                          
Asiakirja                      Luottolaitoksessa Keskusrahalaitoksessa 

Lainahakemus, jos erikseen   
tehty 

Lainan  
voimassa-
oloaika 

             
             

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Tukihakemuksen jäljennös Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Tukipäätös ja tukipäätök-
sen  muuttamista koskevat pää-
tökset tai niiden viran puolesta 
oikeaksi todistetut jäljennökset 
velkakirjan liitteinä  

Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Luottolaitoksen lainapäätös      
liitteineen, jos erikseen tehty 

Lainan  
voimassa-
oloaika 

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Jäljennös työn kustannusarvi-
osta, tavarantoimittajan tarjo-
uksesta tai tilan kauppakirjasta  
*  

10 vuotta  Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Lainan nostamiseen liittyvät 
asiakirjat (tosite kauppahinnan  
maksusta, tosite irtaimiston     
hankinnasta, työn valmiusto-
distus, tai nostolupa)*  

Lainan  
voimassa-
oloaika  

Kuitenkin vähintään 10  
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden     päät-
tymisestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Nostolupaa ja työajan piden-
tämistä koskevat päätökset 

Lainan 
voimassa-
oloaika  

  
  

Ei säily-
tetä 

                          

Korkotukilainan  ja valtionlai-
nojen ehtojen muuttamista 
koskevat päätökset 

Lainan 
voimassa- 
oloaika 

             
             

                          Ei säily-
tetä 

                          

Maksuhelpotus-, yrityssanee-
raus-   ja   velkajärjestelypäätök- 
 

Lainan 
voimassa- 
 

                          Ei säily-
tetä 
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set maksuohjelmineen ja sopi-
mukset 

oloaika 
                 

         
Valtionlainan 
vakuusarvioselvitys 

Lainan  
voimassa-
oloaika tai 
kunnes 
mahdolli- 
nen hyvitys  
on makset-
tu 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Vakuuden kiinnitysajankohdan  
rasitustodistus, vakuuden pant-
taussitoumus ja panttikirja/- 
velkakirja tai sen jäljennös  

Lainan  
voimassa-
oloaika tai  
kunnes 
mahdolli-
nen hyvitys  
on makset-
tu 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Velkakirja  Lainan 
voimassa-
oloaika 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Velkakirjan jäljennös*  Lainan la-
kattua ole-
masta voi-
masta ku-
ten 9 §:n  
3momentis-
sa sääde-
tään 

                          Ei säily-
tetä 

                          

Lainatietoihin tehdyt muutok-
set.  

6 vuotta.                                     6 vuotta                           
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Asiakirja                      Säilytysaika luottolaitoksessa Säilytysaika keskusrahalaitoksessa 
Valtionlainojen 
-  rahantilaukset valtiolta ja 
-  rahan tilitykset valtiolle       
erittelyineen 

               
Ei säilytetä 

                          6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden  
lopusta 

Tilitys-, ja korkohyvitysluet- 
telot 

6 v. Tilikauden päättymis- 
vuoden lopusta 

6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden  
lopusta 1)  

Valtionlainojen hoitopalkkio- 
anomusten erittelyt 

Ei säilytetä                             6 vuotta Tilikauden päättymisvuoden 
lopusta 

Lainan irtisanomispäätös il-
moituksineen ja  mahdollisine 
tuomioistuimen päätöksineen  

10 vuotta, 
kuitenkin 
vähintään 
kunnes 
mahdolli-
nen hyvitys  
on makset- 
tu 

Tilikauden päättymis- 
vuoden lopusta 

Ei säily-
tetä 

                          

Irtisanomispäätös 10 vuotta Päätöksen antamistili- 
kauden päättymisestä 

Ei säily-
tetä 

                          

Lainansiirtoa toiselle tai vas-
tuusta vapauttamista koskeva 
päätös tai päätös lainan siirtä-
miseksi  luottolaitoksesta toi-
seen 

                          

Lainan voi- 
massaolo-
aika 

Kuitenkin vähintään 10 
vuotta lainan myöntä-
mistilikauden päättymi-
sestä  

Ei säily-
tetä 

                           

Keskusrahalaitoksen lainakortti  
tai muu vastaava tietojenkäsit-
telyn avulla ylläpidetty laina-
rekisteritieto 

Ei säilytetä  Lainan 
voimas-
saoloaika 

                          

Muu asiakirja 10 v. tai 
6 v. 

Kirjanpitolain mukai-
sesti 

10 v. tai 
6 v.   

Kirjanpitolain mukaisesti 

Asiakirjat, joita koskee 9 §:n 3 momentin mukainen poikkeus, on merkitty *:llä. 
1) Tieto voidaan säilyttää mikrofilmillä tai muulla vastaavalla tavalla joka tarvittaessa voidaan palauttaa 
lukukelpoiseen muotoon. 

                           
                         
  
 
 
 


