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EUROOPAN PARLAMENTIN JANEUVOSTON
ASETUS 2016/679(EU TIETOSUOJA-ASETUS)

REKISTERISELOSTE/REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 29.4.2021

TARTUNTATAUTILAIN (1227/2016) 39 §:N MUKAINEN TAPAUSKOHTAINEN REKISTERI

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
Ylilääkäri Asko Järvinen

3. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT
Postiosoite:
HUS Keskuskirjaamo
PL 200 00029 HUS
sähköposti:
eutietosuoja@hus.fi

4. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
keskuskirjaamo@hus.fi

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Koronavirusepidemian jäljitys sekä mikrobikantajuuden ja perustellusti altistuneiksi epäiltyjen seuranta.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTA
Tietosuoja-asetus 6 artikla, 1 c ja e kohdat
Tartuntatautilaki 39 §

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
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Perustiedot: nimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus tai väliaikainen
henkilötunnus
Maahan saapuvat henkilöt: oiretiedot, onko altistunut tarttuvaa tautia aiheuttavalle mikrobille, matkan
tarkoitus, asuuko vakituisesti Suomessa, vierailun kesto, majoitustyyppi, todistus negatiivisesta
testitodistuksesta, todistus saadusta rokotuksesta, todistus sairastetusta taudista
Näiden kysymysten perusteella arvioidaan kansanterveydellistä riskiä. Matkailija saa Suomen viranomaisten
ohjeisiin perustuvan suosituksen/toimintaohjeen edellä mainittujen tietojen perusteella.
Paikkatiedot: kotikunta, pysyvä asuinkunta, tilapäinen oleskelukunta, rajanylityskunta, asiointikunta
(näytepyynnön tehnyt kunta), kunta, joka on lähettänyt joukkoseulontaan
Tartuntaan ja altistamiseen liittyvät tiedot (positiivisen testituloksen saaneilta): yhteydenoton tiedot,
omaehtoisen karanteenin tiedot, yhteydenoton lisätiedot, oireiden alkamisaika, oireet, tieto koronavilkun
käytöstä ja avauskoodin lähetyksestä, pidennetty tartuttavuusaika, tartunnanlähteen tyyppi,
tartunnanlähteen varmuus, tartunnanlähteen paikka, tartunnanlähteen henkilötiedot
Altistamistiedot: Altistamis- tai altistumistilanteen tiedot: tilannetyyppi, paikan nimi / osoite, joukkoaltistuminen,
altistamisaika, yhteyshenkilön nimi, rooli ja puhelinnumero
Altistuneen tiedot: Altistumisaika, nimi, hetu tai väliaikainen hetu, puhelinnumero, kontaktointitiedot,
karanteenin alku ja loppu, työpaikka, sote-ammattilainen, hoivakoti, näytteenottopäivä, oiretiedot, SAIkommentit, käsittelyyn liittyvät kommentit, altistumiseen liittyvät lisätiedot (kuten maskinkäyttö)

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan seuraavista lähteistä:
• Henkilö itse syöttää tietoja
• Integraatioiden kautta eri laboratoriojärjestelmistä
• Puhelinpalvelun ammattilainen täyttää kysyttyään henkilöltä
• Ajanvarausjärjestelmästä
• Tartunnanjäljityksen ammattilaisten toimesta

9. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT

Muut tartuntatautilain 39 §:ssä mainitut viranomaiset, joilla on vastaavat velvollisuudet.

10.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan säännöllisesti rekisteröityjen oleskelukuntien tartuntatautiviranomaisille.

11.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tapauskohtainen rekisteri hävitetään heti, kun se ei enää ole välttämätön tartuntataudin torjunnan
kannalta.

12.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
• Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla
• rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan
• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
• rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
• Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
• rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon
poistamista
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)

•
•
•
•
•

rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina
tapauskohtaisesti
Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina
tapauskohtaisesti
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina
tapauskohtaisesti

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan keskuskirjaamoon, ks.
yhteystiedot yllä.

13.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei siirretä.

14.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käyttöoikeuksia myöntävät rekisterinpitäjien pääkäyttäjät. Pääkäyttäjät täyttävät
käyttöoikeuslomakkeen, joka lähetetään tukipalveluun. Tukipalvelu tarkistaa, että oikeuksien lisäys /
muutospyyntö on tullut pääkäyttäjältä ja tekee tarvittavat käyttöoikeusmuutokset.
Kaikki henkilöön liittyvät yksilöivät tunnisteet kuten hetu, nimi, puhelinnumero ja osoite säilytetään
tietokannassa salattuna.
Kaikki tietoliikenne on salattua.
Kaikesta järjestelmän kätöstä muodostuu käyttöloki
Lokitettavat tapahtumat/tietosisällöt:
•
Lokitettavat tapahtumatyypit (Avaus, lisäys, muokkaus, pois-to=passivointi)
•
Ohjelmiston toiminnot, mistä Audit-lokitapahtumia muo-dostuu
•
Tapahtuman scema- versio
•
Tapahtuman uniikki id- tunniste
•
Tapahtuman luontiajankohta
•
Tunniste, millä tunnistetaan tapahtuman muodostanut so-vellus
•
Tapahtuman suorittajan koko nimi
•
Tapahtuman suorittajan rooli (ammattilainen tai käyttäjä)
•
Tapahtuman suorittajan organisaatio
•
Tapahtuman kategoria
•
Entiteetin nimi, mihin tapahtuma kohdistuu
•
Selväkielinen kuvaus tapahtumasta

15.

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 taioikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/etusivu
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
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