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1.
Millä perusteella ja mihin
tarkoitukseen keräämme tietoja?

Käytämme FINENTRY palvelua ohjataksemme matkustajia Suomeen
saapumisessa koronaviruspandemian aikana. Palvelussa matkustaja saa
tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.
FINENTRY-palvelussa voi varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin, saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen ja saada tekstiviestin koronavirustestin tuloksesta.
Rekisteröidyn tietojen rekisterinpitäjänä toimii se organisaatio, jonka testipisteessä hän käy testissä maahan tullessa ja 72 tunnin sisällä maahantulosta. FINENTRY-palvelussa käytetään sairaanhoitopiirikohtaisia erillisrekisterejä, joiden näkyvyys on rajattu teknisesti roolipohjaisten käyttöoikeuksien ja näkymien kautta.
Mikäli maahantulija ei käytä itse FINENTRY-palvelua, hän voi pyytää
maahantulopisteen terveysneuvontapisteessä toimivaa terveydenhuoltoalan ammattilaista kirjaamaan vastaavat tiedot ammattilaisen FINENTRY
EXPERT käyttöliittymän kautta, jotta ammattilainen voi varata maahantulijalle ajan näytteenottoon. Ammattilainen antaa ohjelmiston tuottaman väliaikaisen henkilötunnuksen maahantulijalle tiedoksi. Sovelluksen kautta on
mahdollista täyttää massatallennusosiota, jolla maahantulijan tiedot voidaan kerralla lähettää oleskelukunnalle.
FINENTRY käyttäjätili, jolla asiakas voi esittää hänelle tehdyn koronatestin, varatun ajan koronatesti näytteenottoon, sairastetun koronan ja koronarokotus tiedot.
FINENTRY seurantakäyttöliittymä (Haavi), jolla ammattilainen voi hakea
alueelleen saapuvat matkailijat, joilla on positiivinen testitulos, joille pitää
varata koronatestausaika ja jotka eivät ole käyttäneet varattua testausaikaa.
Palvelupolkusi turvaamiseksi Vihta-ajanvarauspalvelun näkymät ylittävät
sairaanhoitopiirien kuntarajat, jolloin ajanvarauspalvelun ammattilaiskäyttäjä pystyy varaamaan sinulle ajan myös toisen organisaation näytteenottopisteeseen.

2.
Millaisia tietoja saamme ja
keräämme?

FINENTRY-kyselyssä sinä merkitset omat (ja mahdollisten perheenjäsenten) pakolliset tiedot palveluun. 16 vuotias voi käyttää palvelua itse.
Kyselyn tietoja tarvitaan FINENTRYn antamaan ohjeistukseen liittyen
matkustajan testaukseen ja omaehtoiseen karanteeniin,
koronavirustestituloksen ilmoittamiseen (tekstiviestillä) sekä karanteeni ohjeiden antamiseen, mikäli testitulos on positiivinen.
Kyselyssä sinulta vaaditaan vastaukset matkaan liittyviin perustietoihin;
maahan saapumisesta, matkan tarkoituksesta. Asutko vakituisesti Suomessa, maassa viipymisaika ja majoittuminen sen aikana.
Missä kunnassa oleskelet 3 vuorokauden (72 tuntia) kuluttua maahan saapumisestasi; oleskelukunta ja oleskelupaikan osoite.
Lisäksi vastaat koronavirustartuntaan viittaava oire- sekä altistumiskyselyyn. Onko sinulla Suomeen saapuessasi todistus negatiivisesta
koronatestistä ja todistus sairastetusta COVID-19-taudista.
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Kyselyyn sisältyy myös henkilötunnus ja vahvaan tunnistautumiseen liittyviä kysymyksiä.
Vanhempi voi täyttää kyselyn lapsen puolesta tunnistautumalla puolestaasiointia käyttäen.
Koronatestauksen Vihta-ajanvaraus palveluun rekisteröityessä sinulta
kysytään; sähköpostiosoite, nimi, maa/alue, puhelinnumero, missä käyt
testissä, sukupuoli, syntymäaika. Jollei sinulla ole suomalaista hetua,
palvelu generoi sinulle väliaikaisen henkilötunnuksen.
Kanssamatkustajien nimet ja syntymäaika, jos varaat heillekin näytteenottoajan.
Koronatestituloksen ollessa positiivinen/altistuminen koronavirukselle, tartunnanjäljityksessä käytettävään työkaluun kerätään sinusta seuraavat
tiedot;
nimi, sukupuoli, kansalaisuus, puhelinnumero, maahan saapumisajankohta, rajanylityspaikkakunta, oleskelupaikkakunta ja - osoite, koronanäyteajanvarauksen aika ja paikka. Väliaikainen henkilötunnus tai suomalainen henkilötunnus, koronavirusnäytetulos, oireiden alkamisajankohta, altistuneiden nimi ja yhteystiedot, altistuttamisen paikkatiedot.
Ammattilaiskäyttäjistä: nimi, tilaajaorganisaatio, tehtävänimike, puhelinnumero, sähköposti
3.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?

4.
Millaisia oikeuksia sinulla
rekimäöitynä on?

FINENTRY-ohjelmistopalveluun liittyvä Tartuntatautilain mukainen tapauskohtainen rekisteri on hävitettävä heti, kun se ei enää ole välttämätön tartuntataudin torjunnan kannalta.
Kymsoten terveydenhuoltoalan ammattilaiset vievät positiivisen koronavirustestin tulokset käyttämäänsä potilastietorekisteriin, jossa tietoja säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta

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
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman laillista
perustetta
Voit lukea tarkemmin oikeuksistasi www.kymsote.fi/tietosuoja- sivuilta
sekä https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

5.
Ketkä vastaanottavat tietojasi?

6.
Siirrämmekö tietoja EU- tai ETAmaiden ulkopuolelle?

HUS tuottaa tilaajalle FINENTRY-ohjelmistopalvelun ja käsittelee tuottaessaan ja ylläpitäessään ohjelmistopalvelua tilaajan rekisteröityjen tietoja
tartuntataudin jäljitystä ja altistuneiksi epäiltyjen seurantaa varten. Rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn tukipyynnön perusteella voi Hus nimetty pääkäyttäjä mennä tietoihin.

Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle
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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?

8.
Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Palveluun liittyvän tietoliikenteen ja tietokannan suojauksessa noudatetaan HUS Tietohallinnon tietoturva- ja tietosuojakäytänteitä.
FINENTRY -palveluun käyttäjän antamia tietoja tallentava tai tietoja näytteenotossa käyttävä ammattilainen tunnistautuu vahvasti ohjelmistoihin
käyttäen terveydenhuollon varmennekorttia.
FINENTRY -tietokannan toiminnoissa ei synny manuaalista aineistoa.

Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
marja-liisa.mantymaa@kymsote.fi
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