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Register över fall av en viss sjukdom enligt 39 § i lagen om
smittsamma sjukdomar för spårning och uppföljning av den
smittsamma sjukdomen Covid-19
1. Personuppgiftsansvarig
Social- och hälsovårdsnämnden Personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till
social- och hälsovårdssektorns sektorchef (social- och hälsovårdsnämndens beslut,
26.2.2019, 32 §).
Kontaktuppgifter
Social- och hälsovårdssektorn
Andra linjen 4 A
PB 6060
00099 HELSINGFORS STAD

2. Registeransvarig
Befattning
Överläkare för den epidemiologiska verksamheten

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Läkare vid den epidemiologiska verksamheten
Kontaktuppgifter
Social- och hälsovårdssektorn
Andra linjen 4 A
PB 6090
00099 HELSINGFORS STAD

4. Syften med behandlingen av personuppgifter och behandlingens
rättsliga grund
Syften med behandlingen
Syftet med behandlingen är spårning och uppföljning av den smittsamma sjukdomen
Covid-19. Enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunerna inom sina
områden organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt lagen om
smittsamma sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som föreskrivs i
folkhälsolagen (66/1972), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och i lagen om
smittsamma sjukdomar.
Bekämpande av smittsamma sjukdomar omfattar enligt lagen om smittsamma sjukdomar
förebyggande, tidigt konstaterande och uppföljning av smittsamma sjukdomar, behövliga
åtgärder för utredning eller bekämpning av epidemier samt undersökning, vård och
medicinsk rehabilitering av den som insjuknat eller misstänks ha insjuknat i en smittsam
sjukdom samt bekämpning av vårdrelaterade infektioner.
Registeruppgifterna används även för planering av spårning och uppföljning av den
smittsamma sjukdomen, utvecklande av pandemirespons samt forskningsändamål.

Behandlingens rättsliga grund
EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6.1 c, den personuppgiftsansvariges
lagstadgade skyldighet.
Som uppgifter som berör särskilda grupper av personer behandlas uppgifter om hälso- och
socialvård. Behandlingen är tillåten enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 9.2
h, enligt vilken behandlingen är tillåten när det är nödvändigt för att tillhandahålla hälsooch socialvårdstjänster.
Central lagstiftning


EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)



Dataskyddslagen (1050/2018)



Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)



Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)



Folkhälsolagen (66/1972)



Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)



Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009)



Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007)



Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020)



Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)



Arkivlagen (831/1994)



Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)



Förvaltningslagen (434/2003)

5. Datainnehåll i registret
Registret innehåller uppgifter om den smittsamma sjukdomen eller mikrobfynd, smittsätt,
tidpunkt och plats för smitta, vård och behandling, som är nödvändiga för att förebygga
smittsamma sjukdomar eller för att utreda smittsamma sjukdomsepidemier och förhindra
spridning. Patientens identifieringsuppgifter är patientens namn, personbeteckning,

kontaktuppgifter samt hemkommun. För uppföljning av smitta samlas namn och
kontaktuppgifter på utsatta in från dem som fått ett positivt provresultat för SARS-CoV-2.
I beslutet (ESAVI/10292/2021) som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den
31 mars 2021 förordnas med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar de personer
som reser in i Finland från ett riskland via gränsövergångarna i Helsingfors hamnar att
omedelbart efter inresan genomgå en hälsokontroll för att förhindra spridningen av den
allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Inför hälsokontrollen samlar man in
personens namn, modersmål, personbeteckning eller födelsedatum, medborgarskap, kön,
hemadress eller adress där personen övernattar under sin vistelse i Finland, hemkommun,
vistelsekommun, telefonnummer, kontakter till riskländer, eventuella symtom på covid-19infektion samt information om avreselandet, fartyget, de länder som personen har rest i,
ifall personen har haft covid-19-infektion inom de senaste sex månaderna, ifall personen
har ett intyg på ett negativt covid-19-testresultet eller har bokat tid till coronavirustest
genom Finentry-applikationen.

6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter
En läkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig eller övervakningspliktig
smittsam sjukdom ska göra en anmälan om smittsam sjukdom till Institutet för hälsa och
välfärd (lagen om smittsamma sjukdomar 23 §)
Personuppgifter överlåts utifrån lagstiftningen eller på basis av en specificerad
informationsbegäran till myndigheter som är berättigade till dem enligt lagen och socialoch hälsovårdssektorns anvisningar om dataskydd. Registeruppgifterna överförs inte till
länder utanför EU eller EES.

7. Uppgifternas förvaringstider
Personuppgifter som samlats in enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska förstöras efter
det att utredningen av epidemin eller smittspårningen har avslutats och det med tanke på
bekämpningen av den smittsamma sjukdomen inte längre är nödvändigt att förvara
uppgifterna.

8. Informationskällor för personuppgifter
Uppgifterna i registret fås av klienten/patienten eller hens representant och de upprätthålls
utifrån de erhållna uppgifterna samt utifrån de uppgifter som uppstått vid vårdenheterna.
Personuppgifterna om och kontaktuppgifterna till klienterna/patienterna från Helsingfors
fås från befolkningsregistret och övriga nödvändiga grunduppgifter sparas i datasystemen
när vårdrelationen inleds.
Den läkare som i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar ger
hälsovårdscentralens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar uppgifter som införts
i registret i den omfattning som det är nödvändigt för de uppdrag som ingår i den egna
kommunens bekämpning av smittsamma sjukdomar.

