
 

COVID-19-ohjelmistopalvelu: 
Koronabotti- ja Näytteenottobotti- palvelut  
Informointi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2016/679 (EU tietosuoja-asetus) 

     

1 Rekisterinpitäjä Nimi: 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Osoite: 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Stenbäckinkatu 9 
PL 100, 00029 HUS 
Yhteystiedot 
Puhelinvaihde 09 4711 
Kirjaamon telefax 09 471 75500,  
kirjaamon sähköposti keskuskirjaamo@hus.fi 
postiosoite: 
HUS keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 

2 Rekisterin vastuuhenkilö Markku Mäkijärvi, johtaja ylilääkäri 
markku.makijarvi@hus.fi 

3 Tietosuojavastaava Petri Hämäläinen 
kehittämispäällikkö 
postiosoite:  
PL 440 
HUS palvelukeskus 
00029 HUS 
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi 

4 Yhteystiedot rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Petri Hämäläinen 
kehittämispäällikkö 
postiosoite:  
PL 440 
HUS palvelukeskus 
00029 HUS 
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi 

5 Rekisterin nimi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS), sen jäsenkuntien ja 
jäsenkuntien työterveyshuoltojen COVID-19 ohjelmistopalvelun tietokanta. 
Jokainen terveydenhuollon toimintayksikkö toimii omien tietojensa osalta 
rekisterinpitäjänä.  

6 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

COVID-19 pandemian aikaisen näytteenoton järjestäminen sekä tartuntojen 
jäljitys.  
 
Kansalaiset voivat käyttää Koronabotti-palvelua arvioidessaan oireitaan ja 
Uudenmaalla rekisteröidyt voivat tarvittaessa varata itse ajan 
koronanäytteenottoon. Ennen ajan varaamista näytteenottoon, he 
tunnistautuvat vahvasti ja täyttävät esitietolomakkeen näytevastausten 
saamista sekä mahdollista tartuntojen jäljitystä varten. 
 
HUSin alueen avoterveydenhuollon ja työterveyspalveluiden neuvonnassa ja 
vastaanotoilla työskentelevät ammattilaiset käyttävät COVID-19 
näytteenottobotti-palvelua haastatellessaan rekisteröityä/potilasta infektio-
oireista. HUSn infektiosairauksien asiantuntijoiden COVID-19 
näytteenottobottiin määrittelemien/päivittämien näytteenottokriteerien 
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täyttyessä ammattilainen voi varata rekisteröidylle/potilaalle ajan 
erikoissairaanhoidon ylläpitämistä drive-in-näytteenottopisteistä. HYKS 
Infektiosairauksien yksikön henkilöstö kirjaa tietokantaan manuaalisesti myös 
työterveyspalveluiden laboratoriopalveluista saatuja COVID-19 positiivisia 
näytetuloksia altistustietojen jäljitystä varten.   

7 Henkilötietojen 
käsittelyn perusta 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1- kohdan c-kohta: käsittely on 
tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
6. artiklan 1- kohdan e-kohdan mukaisesti käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 
vallan käyttämiseksi. 
EU:n tietosuoja-asetuksen 9. artiklan 2- momentin h-kohta: käsittely                   
on tarpeen lääketieteellisiä diagnooseja varten.  
Keskeinen lainsäädäntö: 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Tartuntalaki (1227/2016) 

8 Rekisterin tietosisältö COVID-19 näytteenottobotin ja Koronabotin avulla kerätään Tartuntatautilain 
(1227/2016) mukaiseen COVID-19 ohjelmistopalvelun tietokantaan seuraavat 
tiedot:  
Rekisteröidyn/potilaan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, postiosoite, 
postinumero. 
Onko yskä/kuume/kurkkukipu/hengenahdistus/ripuli tai vatsakipu ja onko 
ripuliin tai vatsakipuun ilmeistä syytä? 
Onko lihaskipuja tai päänsärkyä/nuhaa/haju- tai makuaistin muutos uutena 
oireena ja onko näille ilmeistä syytä? 
Onko oire(et) kestänyt yli 2 viikkoa? 
Onko oire(et) pahentunut? 
Oletko kotikaranteenissa? 
Oletko ollut ulkomailla 14 vrk sisällä ennen oireiden alkua? Maa, jossa 
matkustanut ja matkustustiedot (esim. Lennon/junavuoron nro, laivan nimi) 
Oletko ollut 14 vrk sisällä ennen oireiden alkua lähikontaktissa 
sairastuneeseen, jolla on koronavirus tai altistuksen vuoksi vahva epäily siitä? 
Oletko ympärivuorokautista hoitoa tai hoivaa antavan yksikön asukas? 
Työskenteletkö terveydenhuoltoalalla? 
Työskenteletkö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä? 
Missä yksikössä? 
Työpaikka? 
Oletko potilastyössä? 
Oireiden alkamisen päivämäärä ja kellonaika 

9 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietolähteenä on rekisteröity/potilas itse. 
 
Koronabotin alkuosan altistustietojen ja oirearvioiden kysymysosiossa 
kerätään käyttäjiltä oleskelukuntatieto tilastointia varten. Näistä tiedoista ei 
muodostu henkilörekisteriä. 
 
Tiedot rekisteröidystä tiedot tallentuvat Tartuntatautilain mukaiseen 
erityisrekisteriin, COVID-19 ohjelmistopalvelun tietokantaan, vasta sen jälkeen 
kun Uudellamaalla asuva rekisteröity haluaa jatkaa näytteenoton 
ajanvaraukseen ja hän tunnistautuu vahvasti sekä täyttää esitietolomakkeen. 
HUSin ja kansalaisen kotikunnan tartuntatautilääkäreillä on tartuntatautilain 
mukainen oikeus saada epidemian selvittämisessä tarvittavia tietoja. 
 



Terveydenhuoltoalan ammattilainen kysyy Korona- neuvontapuhelimeen 
soittaneelta rekisteröidyltä/potilaalta COVID- 19 näytteenottobotin 
strukturoidut kysymykset ja kirjaa ko. palveluun joko rekisteröidyn/potilaan 
antamat tiedot. 
 
Korona näytteenoton tulokset tallentuvat HUSLab- integraation kautta 
tietokantaan ja rekisteröity saa tekstiviestitse tiedon tuloksesta. 
 
Infektiosairauksien asiantuntijan tai kunnan tartuntatautilääkärin kysyy COVID-
19 positiivisen näytteen antaneen henkilön altistustietoja tartuntatautilain 
mukaisen jäljityksen tekemiseksi. 

10 Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät 

Ajan varaamiseksi näytteenottoon sekä esitietojen täyttämiseksi kansalainen 
kirjautuu itse käyttäen vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi-palvelu) 
suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  
 
COVID- 19 näytteenottobotin käyttämiseksi ammattilainen tunnistautuu 
vahvasti terveydenhuollon varmennekortilla ja siirtyy sen jälkeen 
TerveyskyläPRO- palveluun, jossa avaa COVID- 19 näytteenottobotin. 
Ammattilainen kirjaa palveluun, mistä organisaatiossa ja yksikössä toimii. 
Näytteenottobottiin ja sen tietokannan käyttöliittymään on käyttöoikeus 
näytteenottoon lähettävän avoterveydenhuollon ammattihenkilöstöllä vain 
oman organisaationsa keräämiensä ja näytteenottoon lähettämiensä 
henkilöiden osalta.   
 
COVID-19 tietokantaan käyttöoikeus on HUS Tulehduskeskuksen HYKS 
Infektiosairauksien yksikön erikoissairaanhoidon henkilöillä, jotka tehtävissään 
toimivat tartuntatautilain mukaisissa tehtävissä.  
HUS alueen kuntien tartuntatautilääkäreillä on tartuntalain mukainen 
käyttöoikeus sovelluksen tietokantaan oman kuntansa rekisteröityjen tietojen 
osalta kirjatakseen tietoja kuntansa rekisteröityjen COVID-19 –positiivisten 
näytetulosten saaneiden henkilöiden altistustietoja jäljitystä varten. 

11 Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Koronabotti tuottaa näytepyynnön HUSin laboratoriojärjestelmään sekä 
välittää tiedon ajanvaraukseen saapuvasta rekisteröidystä (nimi, hetu, 
kotikunta) HUSin koordinoimien COVID- 19 Drive-in-näytteenottopisteissä 
työskentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden nähtäväksi 
ajanvarauskirjojen.   

12 Tietojen säilytysaika COVID-19 tietokannan tietoja säilytetään 12- vuotta ja sen käyttöön liittyviä 
lokitietoja säilytetään 12 vuotta.  
Perusteena Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä annetun lain 5§:ssä tarkoitetut lokitiedot. 

13 Rekisteröidyn oikeudet Palvelua käyttävä terveydenhuollon ammattilainen informoi puhelimitse 
rekisteröityä/potilasta COVID- 19 näytteenotto- palvelun prosessista sekä 
näytteenottotietokantaan kerättävistä tiedoista. Ammattilainen informoi 
rekisteröityä/potilasta, että COVID-19-näytteenottopalvelun rekisteri- ja 
tietosuojaseloste on nähtävillä www.hus.fi/ammattilaiselle sivuilla. 
 
Kun rekisteröity varaa ajan Koronabotin kautta näytteenottoon, häntä 
informoidaan palvelusta sekä Uudenmaan asukkaille tarkoitetusta 
näytteenoton prosessista sekä tietokantaan kerättävistä tiedoista. Rekisteröity 
valitsee itse, jatkaako palvelussa ja tunnistautuuko varatakseen ajan 
näytteenottoon. COVID-19 näytteenottopalvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste 
on luettavissa koronabotin sivulta. 
 

http://www.hus.fi/ammattilaiselle


14 Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä. 
 

15 Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot  
COVID-19 näytteenottobottia ja sen tietokantaa käyttävä ammattilainen 
tunnistautuu vahvasti terveydenhuollon varmennekortilla. Näytteenottoajan 
varaava ja esitietolomakkeen täyttävä rekisteröityy käyttäen suomalaisia 
pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.  Palveluun liittyvä tietoliikenteen ja 
tietokannan suojauksessa noudatetaan HUS Tietohallinnon tietoturva- ja 
tietosuojakäytänteitä. Tietokannan käyttöliittymän oikeuksilla rajataan 
katseluoikeus vain kunkin terveydenhuollon toimijan rekisteröityjen/potilaiden 
tietojen katseluun. 
B Manuaalinen aineisto 
COVID-19 näytteenottobotin, Koronabotin palveluprosessissa tai COVID-19 
tietokannan toiminnoissa ei synny manuaalista aineistoa. 

16 Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
Valvontaviranomaisen tiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700  
Faksi: 029 56 66735  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Päivitetty 18.8.2020 
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