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1. 

Millä perusteella ja mihin  

tarkoitukseen keräämme tietoja? 

EU-kansalaiset ja EU:ssa asuvat voivat nyt saada EU- asetuksen mukaisesti 

koronatodistuksen, joka kelpaa kaikkialla EU:ssa. Koronatodistuksia 

voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Tavoitteena on helpottaa 

turvallista ja vapaata liikkumista. EU:n koronarokotustodistus otettiin 

käyttöön kesäkuussa 2021. Testitulostodistus ja todistus sairastetusta 

koronavirustaudista otettiin käyttöön 14.7.2021. 

 

Rekisteröidyille annetaan Omakanta-palvelun kautta tulostettava todistus 

joka on kolmiosainen, ja siihen kuuluvat todistus koronarokotuksesta, 

todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta 

koronavirustaudista. Koronatodistusten käyttötarkoituksista ei ole 

säädetty. Henkilö voi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttää. 

Omakannan koronatodistukset ovat asiakkaalle maksuttomia.  

 

EU:n yhteisestä koronatodistuksesta saa halutessaan myös paperisen 

version maksutta suoraan julkisesta terveydenhuollosta. Kymen HVAlla 

pyynnön voi tehdä potilasasiakirjakopiopyyntönä Kymen HVA kirjaamoon. 

Pyynnön voi tehdä sähköisesti Hyvis.fi palveluissa tai Suomi.fi/viestit 

palveluiden kautta. Omakannassa on mahdollista myös valtuuttaa toinen 

henkilö puolesta asiointiin Suomi.fi-palveluun tunnistautumalla.  

 

Todistus voidaan postittaa kirjepostina, lähettää edellä mainittuihin 

sähköisiin palveluihin tai toimittaa salattuna sähköpostina. Asiakas voi 

todistuksen sovitusti myös noutaa. 

2. 

Millaisia tietoja saamme ja  

keräämme? 

Koronatodistukseen tallentuu asiakkaan yhteystiedot, tieto annetuista 

Koronarokotuksista, testitulokset tai sairastettu Koronatauti. Kirjaamme 

asiakirjapyynnön normaalin prosessin mukaisesti 

asianhallintajärjestelmään sekä luovutetun potilastiedon 

potilastietojärjestelmään. 

3. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään? 

 

Koronatodistus on voimassa 12 kk.  

 

THL päivitys 18.1.2023 

Tartuntatautilain väliaikaiset, Suomeen saavuttaessa vaadittavia 

koronatodistuksia koskevat pykälät eivät ole enää voimassa.  

Huomaathan, että muut maat voivat edelleen rajoittaa matkustamista ja 

maahantuloa koronapandemiasta johtuen. Joissain maissa voidaan vaatia 

esimerkiksi negatiivisia koronatestituloksia tai todistuksia saaduista 

rokotteista. Jos olet matkustamassa ulkomaille, tarkista mahdolliset 

matkustamiseen kohdistuvat ajantasaiset rajoitukset hyvissä ajoin ennen 

matkaasi kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan 

lähimmästä edustustosta.  

EU:n koronarokotustodistukset hyväksytään matkustuskäytössä vain 

yhdeksän kuukauden ajan (270 päivää) perussarjan viimeisen rokotteen, eli 

yleensä toisen annoksen, saamisen jälkeen. Jos siis toisesta rokotuksesta 

on yli 270 päivää, EU:n rokotustodistus ei enää kelpaa matkustamiseen 

EU:ssa sisäisesti. Kolmannen rokotteen jälkeen todistus on voimassa 

toistaiseksi. 
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EU:n vaatimia tietosisältöjä vastaava negatiivinen testitulostodistus on 

voimassa viimeisimmästä negatiivisesta näytetuloksesta 72 tuntia, jos 

jäsenmaa hyväksyy voimassaoloajat suositusten mukaisesti. 

EU-tietosisältöinen todistus koronatestituloksesta edellyttää Covid-19 

PCR- tai antigeenitestin tulosta. EU-testitulostodistuksella voi olla 

vaikutusta siihen, saako matkustaja rajanylitysluvan. Matkustajan tulee 

selvittää mahdolliset kohdemaan ajantasaiset rajanylityskriteerit käytetyn 

testimenetelmän ja tuloksen kelpoisuusajan suhteen. 

EU-tietosisältöinen todistus sairastetusta koronavirustaudista on 

voimassa positiivisesta näytetuloksesta 180 päivää. 

 

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  

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

 

5. 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? 

Järjestelmän ylläpitäjinä voi tietoon olla pääsy teknisissä ylläpitotehtävissä 

Omakannan osalta Kelalla tai tulostus ja kirjaamispalvelun osalta THL:n 

ylläpitäjillä. 

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? 

Palvelu on kansallisten johtavien terveysviranomaisten järjestämä palvelu. 

 

Tietojen käyttö on mahdollista toimikortti/PIN-koodi –kirjautumisella. 

  

mailto:kirjaamo@kymenhva.fi
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus työntekijöillä jatkuu myös 

palvelussuhteen päätyttyä.  

 

Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua valvotaan käyttölokitietojen avulla 

suunnitelmallisesti sekä tarvittaessa.  

 

Henkilötietojen käsittelyn riskiarvio tehdään säännöllisesti  

8. 

Keneltä voit kysyä lisätietoja? 

Voit laittaa kyselyn kirjaamon kautta, joka välittää tiedon oikealle taholle. 

kirjaamo@kymenhva.fi 


