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1. 

Millä perusteella ja mihin  

tarkoitukseen keräämme tietoja? 

 
Kymen HVA käyttää HUS:n tarjoamaa ohjelmistopalvelua COVID-19 

pandemian aikaisen näytteenoton järjestämiseen sekä tartuntojen 

jäljitykseen.  

 

Kansalaiset voivat käyttää sähköistä oirekysely Koronabotti-palvelua 

arvioidessaan oireitaan ja palvelusta saadun ohjeen mukaan tarvittaessa 

varata itse ajan koronavirustestiin.  

Koronabotti-palvelua voivat käyttää henkilöt, joilla on mahdollisuus 

vahvaan tunnistautumiseen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne).  
Palveluissa voi asioida myös lapsen puolesta (Koronabotissa alle 16-

vuotiaan lapsen) Toisen aikuisen puolesta voi asioida vain, jos asiointiin 

on valtuutus Suomi.fi-palvelussa. 

Ennen ajan varaamista näytteenottoon, kansalainen tunnistautuu 

vahvasti ja täyttää esitietolomakkeen näytevastausten saamista sekä 

mahdollista tartuntojen jäljitystä varten.  

 

Mikäli sähköisten palveluiden käyttö ei ole mahdollista, tällöin 

kansalainen ottaa yhteyttä terveysasemien ajanvaraukseen. 

Numeroon vastaavat ammattilaiset käyttävät COVID-19 

näytteenottobotti-palvelua haastatellessaan rekisteröityä/potilasta 

infektio-oireista. Infektiosairauksien asiantuntijoiden COVID-19 

näytteenottobottiin määrittelemien/päivittämien näytteenottokriteerien 

täyttyessä ammattilainen voi varata rekisteröidylle/potilaalle ajan 

näytteenottopisteistä.  

 

https://koronatietoni.fi/ on kansalaisen käyttöliittymä HAAVICovid-19-

rekisteriin omien tietojen osalta. Palveluun kirjaudutaan 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos asioit toisen henkilön 

puolesta, tarvitset suomi.fi -valtuutuksen.  

Palvelussa on mahdollisuus tarkistaa ja täydentää omia henkilötietoja, 

ilmoittaa positiivisen kotitestin tulos. Tehdä positiivisen testituloksen 

tukosriskikartoitus ja ilmoittaa altistuneita henkilöitä. Tulostaa 

koronatestitodistus negatiivisesta testituloksesta.  

 
 

2. 

Millaisia tietoja saamme ja  

keräämme? 

COVID-19 näytteenottobotin ja Koronabotin avulla kerätään 

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaiseen COVID-19 ohjelmistopalvelun 

tietokantaan seuraavat tiedot:  

Rekisteröidyn/potilaan kotikunta, nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, 

postiosoite, postinumero. Oleskelukunta (tämänhetkinen asuin-, työ-, 

opiskelu- tai mökkipaikkakunta),toivottu asiointikieli, mahdollinen 

joukkoseulontakoodi. 

Työskenteletkö sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla potilas- ja asiakastyössä 

tai hoiva- tai vammaispalvelussa? Työskenteletkö HUSissa? 

Onko sinulla ollut kuluneen 14 vuorokauden aikana seuraavia oireita: 

Yskä?/Kuumetta yli 37,5 astetta?/Kurkkukipua?/Hengenahdistusta?/ 

Nuhaa?/Menettänyt haju- tai makuaistin?/Päänsärkyä tai lihaskipua?/ 

Ripulia tai pahoinvointia? Onko ripulille tai pahoinvoinnille ilmeistä syytä, 

kuten norovirus? 

https://koronatietoni.fi/
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Onko terveydenhuollon ammattilainen ohjannut sinut koronavirustestiin? 

Oletko alle 12-vuotias? 

Oletko saanut koronavirusrokotuksen? > Koronarokotusten lukumäärä? 

Oletko ympärivuorokautista hoitoa tai hoivaa antavan yksikön asukas? 

Oletko kotihoidon, kotisairaalan tai kotisairaanhoidon asiakas? 

Kuulutko vakavalle koronavirustaudille altistavaan riskiryhmään iän, 

sairauden, tilan tai lääkityksen takia?  

Ensimmäisten oireiden alkamispäivämäärä 

 

Koronatietoni palvelun tietosisältö: Nimi, henkilötunnus, kotikunta,  

osoite, puhelinnumero, passin numero, oleskelukunta, katuosoite 

oleskelukunnassa, postinro, maa, todistuksen kieli, Oireet >Onko sinulla 

ollut kuluneen 14 vuorokauden aikana covid-19 taudin oireita? Kotitestin 

valmistaja, tulos, näytteenottopäivä ja kellonaika, Asuuko kanssasi 

samassa taloudessa laboratoriossa varmistetun positiivisen 

koronatestituloksen saanut henkilö?  

Testityyppi, testausaika, COVID-19 testin tulos. 

 

3. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

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.  

 

Tartuntatautilain mukaan, 39 §. Tapauskohtainen rekisteri on hävitettävä 

heti kun se ei enää ole välttämätön tartuntataudin torjunnan kannalta. 

4. 

Millaisia oikeuksia sinulla  

rekisteröitynä on? 

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-

asetuksessa sekä tietosuojalaissa.  

 

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan 

käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi 

käyttää oikeuttaan. Rekisteröity voi kuitenkin toimittaa lisätietoja 

tunnistamista varten. Rekisteröidyn oikeudet ovat: 

 

 oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen olla joutumatta automaattisen 
päätöksenteon kohteeksi ilman laillista perustetta 

 oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle 
 
Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan hän voi olla yhteydessä 
kirjaamo@kymenhva.fi  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos katsoo, että henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun 
yhteystiedot: Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki. Puh. 029 56 66700. Sähköposti: 
tietosuoja(at)om.fi. 

 

Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi  

mailto:kirjaamo@kymenhva.fi
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https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

5. 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

THL, tiedot yhteisistä jäljitettävistä ja/tai altistuneista asiakkaista 

käyttäjäkuntien välillä, HUS ylläpitäjät 

6. 

Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-

maiden ulkopuolelle? 

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle vain, 

jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan 

riittävän tietosuojan tason tai että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-

asetuksessa (2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

7. 

Miten suojaamme henkilötietoja? 

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 (henkilötietojen käsittelijä) tietoturva- ja 

tietosuojakäytänteitä. Tietokannan käyttöliittymän oikeuksilla rajataan 

katseluoikeus vain kunkin terveydenhuollon toimijan 

rekisteröityjen/potilaiden tietojen katseluun. Koronatietoni 

käyttöliittymässä rajataan katseluoikeus vain omiin tietoihin tai sallitaan 

laillisen edustajan pääsy tietoihisi. 

8. 

Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

 

Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri 

marja-liisa.mantymaa@kymenhva.fi 

 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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