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Tartuntatautilain 39 §:n mukainen tapauskohtainen rekisteri
Covid-19-tartuntataudin jäljitystä ja seurantaa varten
1. Rekisterinpitäjä
Sosiaali- ja terveyslautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu sosiaali- ja
terveystoimialan toimialajohtajalle (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös, 26.2.2019, 32
§)
Yhteystiedot
Sosiaali- ja terveystoimiala
Toinen linja 4 A
PL 6060
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Tehtävänimike
Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Tehtävänimike
Epidemiologisen toiminnan lääkäri
Yhteystiedot
Sosiaali- ja terveystoimiala
Toinen linja 4 A
PL 6090
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittelyn tarkoitukset
Käsittelyn tarkoituksena on Covid-19-tartuntaudin jäljitys ja seuranta. Tartuntatautilain 9
§:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu
tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa
(66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tartuntatautilaissa säädetään.
Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautilain mukaan tartuntatautien ehkäisy,
varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat
toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja
lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.
Rekisterin tietoja käytetään myös tartuntataudin jäljityksen ja seurannan suunnitteluun,
pandemiavasteen kehittämiseen sekä tutkimustarkoituksiin.
Käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c –kohta, rekisterinpitäjän lakisääteinen
velvoite.

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevia
tietoja. Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin hkohdan perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen
terveys- ja sosiaalihuollossa.
Keskeinen lainsäädäntö
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5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tartuntatautia tai mikrobilöydöstä, tartuntatapaa, -aikaa ja paikkaa sekä
hoitoa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä tartuntatautien ehkäisemiseksi tai
tartuntatautiepidemioiden selvittämiseksi ja leviämisen estämiseksi. Potilaan
tunnistetietona on potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä kotikunta. Tartuntojen
seurantaa varten SARS-CoV-2-positiivisen näytteen saaneelta kerätään altistuneiden nimi
ja yhteystiedot.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 antamassa päätöksessä
(ESAVI/10292/2021) määrätään tartuntatautilain 16 §:n perusteella Helsingin kaupungin
satamissa sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuvat henkilöt
osallistumaan välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen yleisvaarallisen
covid-19-tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Terveystarkastusta varten kerätään
henkilön nimi, äidinkieli, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, kotiosoite
tai osoite, jossa yöpyy Suomessa ollessa, kotikunta, oleskelukunta, puhelinnumero,
kontaktit riskimaihin, mahdolliset covid-19-tartuntataudin oireet sekä lisäksi tieto
lähtömaasta, laivasta, maista, joissa henkilö on matkustanut, onko henkilö sairastanut
Covid-19-tartuntataudin alle puolen vuoden sisällä, onko henkilöllä todistus negatiivisesta
Covid-19-testituloksesta tai onko henkilö varannut ajan koronavirustestiin Finentrysovelluksessa.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Lääkärin tulee tehdä ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai
ilmoitettavasta tartuntatautitapauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
(tartuntatautilaki 23 §).
Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön tai yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen
oikeutetuille viranomaisille noudattaen lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveystoimialan
tietosuojaohjeita. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat
Tartuntatautilain mukaisesti kerätyt henkilötiedot hävitetään sen jälkeen, kun epidemian
selvittäminen tai tartunnan jäljitys on päättynyt eikä tietojen säilyttäminen ole välttämätöntä
tartuntataudin torjunnan kannalta.

8. Henkilötietojen tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaalta / potilaalta tai hänen
edustajaltaan saadun tiedon perusteella sekä hoitoyksiköissä syntyneiden tietojen

perusteella. Helsinkiläisten asiakkaiden/potilaiden henkilö- ja osoitetiedot poimitaan
väestörekisteristä ja muut tarvittavat perustiedot tallennetaan tietojärjestelmiin
hoitosuhteen alkaessa.
Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri antaa terveyskeskuksen
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille rekisteriin merkittäviä tietoja siinä laajuudessa kuin
se oman kunnan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvien tehtävien vuoksi on
välttämätöntä.

