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1.
Millä perusteella ja mihin
tarkoitukseen keräämme tietoja?

Kymsote käyttää HUS:n tarjoamaa ohjelmistopalvelua COVID-19
pandemian aikaisen näytteenoton järjestämiseen sekä tartuntojen jäljitykseen.
Kansalaiset voivat käyttää Koronabotti-palvelua arvioidessaan
oireitaan ja varata itse ajan koronanäytteenottoon. Ennen ajan
varaamista näytteenottoon, he tunnistautuvat vahvasti ja täyttävät esitietolomakkeen näytevastausten saamista sekä mahdollista tartuntojen jäljitystä varten.
Korona-alanumeroon vastaavat ammattilaiset ja infektioyksikön
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 drive-in-näytteenottopisteistä. Jäljittäjät kontaktoivat altistuneita asiakkaita ja kirjaavat heidän henkilötietonsa järjestelmään. Oireiset asiakkaat
ohjataan näytteenoton ajanvaraukseen.
Koronatietoni/https://koronatietoni.fi/ On kansalaisen käyttöliittymä HAAVICovid-19-rekisteriin omien tietojen osalta. Sinulla
on mahdollisuus katsella ja syöttää tartunnanjäljityksen tietoja
sekä tulostaa otteita tiedoista.
Koronatietoni -palvelussa voit ladata todistuksesi Kymsoten tekemästä koronatestistä. Todistuksen saa vain viimeisimmästä koronatestistä, mikäli se on negatiivinen.
Voit tallentaa pdf-muotoisen todistuksen esim. matkapuhelimeesi
ja halutessasi tulostaa. Todistus on englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista
varmennekortilla, pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Koronatietoni.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste Hus
https://production.hus-ref.hus-prod.wdr.io/sites/default/files/2021-02/koronatietoni-rekisteriseloste.pdf

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 nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, postiosoite, postinumero.
Onko yskä/kuume/kurkkukipu/hengenahdistus/ripuli tai vatsakipu ja
onko ripuliin tai vatsakipuun ilmeistä syytä?
Onko lihaskipuja tai päänsärkyä/nuhaa/haju- tai makuaistin muutos
uutena oireena ja onko näille ilmeistä syytä?
Onko oire(et) kestänyt yli 2 viikkoa?
Onko oire(et) pahentunut?
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Oletko kotikaranteenissa?
Oletko ollut ulkomailla 14 vrk sisällä ennen oireiden alkua? Maa,
jossa matkustanut ja matkustustiedot (esim. Lennon/junavuoron
nro, laivan nimi)
Oletko ollut 14 vrk sisällä ennen oireiden alkua lähikontaktissa sairastuneeseen, jolla on koronavirus tai altistuksen vuoksi vahva
epäily siitä?
Oletko ympärivuorokautista hoitoa tai hoivaa antavan yksikön asukas?
Työskenteletkö terveydenhuoltoalalla?
Missä yksikössä?
Työpaikka?
Oletko potilastyössä?
Oireiden alkamisen päivämäärä ja kellonaika

3.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?

4.
Millaisia oikeuksia sinulla
rekisteröitynä on?

Koronatietoni palvelun tietosisältö: Nimi, henkilötunnus, testityyppi, testausaika, testin tulos. Lisäksi jotkut maat vaativat passin
numeron ja/tai kotiosoitteen koronatestitodistukseen, joten matkustajia suositellaan päivittämään myös seuraavat tiedot: Passin numero, kotiosoite, kotikunta, maa
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.
Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuojaasetuksessa 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?

7.
Miten suojaamme henkilötietoja?

THL, tiedot yhteisistä jäljitettävistä ja/tai altistuneista asiakkaista
käyttäjäkuntien välillä, HUS ylläpitäjät
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.
COVID-19 näytteenottobottia ja sen tietokantaa käyttävä ammattilainen tunnistautuu vahvasti terveydenhuollon varmennekortilla.
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Näytteenottoajan varaava ja esitietolomakkeen täyttävä rekisteröityy käyttäen suomalaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.
Palveluun liittyvä tietoliikenteen ja tietokannan suojauksessa noudatetaan HUS Tietohallinnon (henkilötietojen käsittelijä) tietoturvaja tietosuojakäytänteitä. Tietokannan käyttöliittymän oikeuksilla rajataan katseluoikeus vain kunkin terveydenhuollon toimijan rekisteröityjen/potilaiden tietojen katseluun.
Koronatietoni-palvelun käyttäjä tunnistautuu vahvasti ohjelmaan
käyttäen varmennekorttiaan, pankkitunnuksiaan tai mobiilivarmennettaan.

8.
Keneltä voit kysyä lisätietoja?

Koronatietoni käyttöliittymässä rajataan katseluoikeus vain omiin
tietoihin. Koronatietoni palvelun toiminnoissa syntyy paperitulosteita käyttäjän omaan käyttöön, joiden käsittelystä vastaa käyttäjä
itse.
Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
marja-liisa.mantymaa@kymsote.fi
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