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Koronatietoni-palvelun käyttöehdot   Päivitetty 15.2.2021 

1 Käyttöehtojen soveltaminen 

Tämän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUS, (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”) tuottaman Koronatie-

toni-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun tunnistautuva henkilö (jäljempänä 

”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjää suositellaan tutustumaan näihin ehtoihin 

ennen Palvelun käyttöönottamista. 

2 Käyttöehtojen hyväksyminen ja palveluun tunnistautuminen 

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tunnistautuessaan Palveluun. Kuka tahansa voi tunnistautua. Palvelu on hen-

kilökohtainen, vaikka palvelua voi myöhemmin käyttää myös toisen puolesta, mikäli henkilö on saanut valtuutuk-

sen puolesta asiointiin suomi.fi palvelun kautta. 

 

Käyttäjä tunnistautuu palveluun Suomi.fi-palvelun kautta omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellansa. 

Lisätietoa Suomi.fi-tunnistautumisesta löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuk-

sesta. 

3 Oikeus palvelun käyttöön  

Palvelu on tarkoitettu kaikkien HAAVI-palvelun käyttäjiksi liittyneiden kuntien asukkaille sekä ao. kunnissa oles-

keleville henkilöille, joiden tietoja on tartuntatautilain nojalla talletettu rekisteriin. Palvelu on ensi vaiheessa vain 

sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka kykenevät tunnistautumaan vahvasti suomi.fi -palvelun avulla. 

 

Palvelun käyttö on veloituksetonta.  

 

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun näiden käyttöehtojen mukaisesta oikeasta käytöstä. Käyttäjän 

tulee ilmoittaa Palvelun tuottajalle välittömästi, mikäli tämä epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vas-

toin hänen valtuutustaan tai muuta määräystään tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja.  

 

4 Palvelun tarkoitus ja sen käyttö 

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden tietoja on tartuntatautilain nojalla talletettu Covid-19-rekisteriin, jotta he 

voivat katsella ja täydentää tietoja sekä tarvittaessa tulostaa otteita tiedoista siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on 

Palvelun puitteissa mahdollista.  

 

Palvelun tuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palve-

lun tarjoaa. 

 

Palvelua käyttäessään Käyttäjä tulee informoiduksi Palvelun keräämien tietojen tarkoituksenmukaisuudesta, tieto-

jen käytöstä sekä niiden tallentamisesta. Palvelusta ei siirretä automaattisesti tietoja muihin rekistereihin, kuten 

esimerkiksi sairaanhoitopiirien tai kuntien potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin. 

 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
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Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Palvelun 

tuottajalle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä. 

 

5 Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut 

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palvelui-

hin.  

 

Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolin palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta HUS ei 

ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista 

tiedoista tai niiden toteutumisesta.  

 

6 Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö  

Palveluun tallennetaan Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella arkaluonteisia henkilötietoja Käyttäjästä. Käyt-

täjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen mahdollistaa.  

 

Palvelussa olevat tiedot näkyvät Käyttäjälle itselleen sekä Käyttäjän oleskelu- tai kotikunnan Tartuntatautiyksikön 

ammattilaiselle. 

 

Palvelun tuottaja toimii Palvelun henkilötietojen käsittelijänä. HUS-alueen kunnat ja muut palvelun käyttöönotta-

neet suomalaiset terveydenhuollon toimintayksiköt toimivat henkilötietojen käsittelijöinä omalla alueellaan oles-

kelevien suomalaisen henkilötunnuksen omaavien henkilöiden osalta sekä rekisterinpitäjinä omalla alueella oles-

kelevien ulkomaalaisten tai omalla alueella kirjoilla olevien suomalaisen henkilötunnuksen omaavien henkilöiden 

osalta. 

 

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojausperiaatteet. Palvelun tuot-

taja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta.  

 

7 Palvelun immateriaalioikeudet  

Palvelun tuottajalla tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja 

Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Käyttäjä saa tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa 

aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mu-

kaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavaramerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai edelleen levit-

tää ilman Palvelun tuottajan antamaa kirjallista lupaa. 

 

8 Vastuunrajoitus  

Palvelun tuottaja toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Palve-

lun tuottaja ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palvelun tuottaja ei anna 
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takuuta Palvelun saatavuudesta tai virheettömyydestä. Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Pal-

velussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, 

puutteellisuuksista tai viivästyksistä.  

 

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva internetyhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun 

käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta. 

 

Palvelun tuottajan vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen. Palvelun tuot-

taja tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epä-

tavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. 

 

Palvelun tuottaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä tai häiriötilanteista Palvelun etusivulla, omilla verkkosivuil-

laan sekä Palvelua käyttävien viranomaistahojen, kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. 

 

9 Palvelun peruuttaminen 

Palvelun käyttäjätietoja ei ole mahdollista poistaa, vaan tietojen säilyttäminen Käyttäjän asiointi- tai oleskelukun-

nan potilasrekisterissä tai sairaanhoitopiirin tapauskohtaisessa erillisrekisterissä perustuu Suomen lainsäädäntöön 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010) ja Tartuntatautilaki (1227/2016). 

 

Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun 

käytöstä aiheutuu haittaa Palvelun tuottajalle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tai Palvelua on muutoin käy-

tetty vastoin näitä käyttöehtoja.  

 

10 Sovellettava laki ja oikeuspaikka  

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti 

ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsin-

gin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on 

kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 


