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Tietosuojaseloste 
 

 
1. Rekisterin nimi 
 

Henkilöliikenteen maahantulijoiden henkilö- ja yhteystietojen kerääminen 
rajanylityspaikoilla Covid-19-pandemian aikana 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

 
3. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö 
(rekisterinpitäjän edustaja) 

 
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, p. 040 194 4936 
Ylilääkäri Sami Raasakka puh. 040 651 1594 
 

 
4. Yhteyshenkilöt 
rekisteriasioissa  

 
Mari Kähkönen, lakimies, puh. 0406510449 

 
5. Organisaation 
nimittämä 
tietosuojavastaava 

Jaana Peltola tietosuojavastaava, p. 0406511974 
 
tietosuoja@eksote.fi 

 
6. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitukset ja käsittelyn 
oikeusperuste 

 
Rekisteri on tartuntatautilain 39 §:n mukainen henkilörekisteri, jonka 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rajalla tapahtuva 
maahantulijoiden henkilö- ja yhteystietojen kerääminen ja tietojen 
toimittaminen maahantulijoiden koti- ja oleskelukuntiin covid-19-
tartuntojen leviämisen ehkäisyn, epidemian selvittämisen ja tautiketjuihin 
varhaisen puuttumisen vuoksi. 
 
Rajalla maahantulijalta otetaan Covid-19-testi ja Eksoten terveysneuvoja 
kirjaa Finentry expertiin maahantulijan tiedot. Paperiset henkilö- ja 
yhteystietolomakkeet säilytetään lukitussa tilassa enintään 7 vrk tietojen 
tarkistamista varten ja lomakkeet hävitetään sen jälkeen. 
 
Lentoasemalla rajaviranomainen tarkistaa maahantulijan dokumentit ja 
ohjaa testattavat henkilöt terveysneuvontaan. Maahantulija täyttää 
henkilö- ja yhteystietolomakkeen ja tiedot viedään Finentry expertiin 
seuraavana päivänä. Paperiset henkilö- ja yhteystietolomakkeet 
säilytetään lukitussa tilassa enintään 7 vrk tietojen tarkistamista varten ja 
lomakkeet hävitetään sen jälkeen. 
 
Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan ne terveydenhuollon 
ammattilaiset, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely liittyy. 
 
Tietojen käytön peruste:  
 
Tartuntatautilain 6 §:n mukaan valtion viranomaisten ja 
asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on järjestelmällisesti 
torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon 
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häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon 
torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen 
vaarasta toimialueellaan. 
 
Tartuntatautilain 22 § 1 momentin mukaan yleisvaaralliseen tai 
valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti 
epäillyn sekä tällaiseen tautiin altistuneen tai perustellusti altistuneeksi 
epäillyn henkilön on annettava asiaa selvittävälle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle nimensä, syntymäaikansa tai henkilötunnuksensa, 
yhteystietonsa, kotikuntansa sekä mahdollinen muu oleskelupaikkansa 
sekä muut tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarvittavat 
välttämättömät tiedot. 
 
Tartuntatautilain 23 §:n mukaan kunnan tartuntataudeista vastaava 
lääkäri selvittää paikallisia epidemioita ja tekee tartunnan jäljitystä. 
 
Tartuntatautilain 26 §:n mukaan lain 20–25 §:n mukaisesti kerätyt ja 
luovutetut henkilötiedot on hävitettävä sen jälkeen, kun epidemian 
selvittäminen tai tartunnan jäljitys on päättynyt eikä tietojen säilyttäminen 
ole välttämätöntä tartuntataudin torjunnan kannalta. Tartunnan jäljitys tai 
tehtävien 20 §:ssä tarkoitettu siirto merkitään potilasasiakirjoihin. 
 
Tartuntatautilain 39 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai kunta voi perustaa tautitapaukseen tai 
rajoitettuun väestön terveyttä uhkaavaan epidemiaan liittyvän 
henkilörekisterin yleisvaarallisen tai valvottavan tartuntataudin taikka 
muun tartuntataudin jäljitystä varten tai mikrobikantajuuden ja 
perustellusti altistuneiksi epäiltyjen seurantaa varten, jos se on 
välttämätöntä sairastuneiden hoidon järjestämiseksi kiireellisesti ja taudin 
leviämisen ehkäisemiseksi. Rekisteriin voidaan tallettaa tietoja 
sairastuneista sekä tartunnalle perustellusti altistuneiksi epäillyistä 
henkilöistä siten kuin 29 §:ssä säädetään. 
Tapauskohtainen rekisteri on hävitettävä heti, kun se ei enää ole 
välttämätön tartuntataudin torjunnan kannalta. 
 
LAKIPERUSTEET: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohta (henkilötietojen 
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi) 
 
 
 

  
 
7. Rekisterin tietosisältö  
 
 
 

 
Rekisteröidyistä kerätään nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, 
kansalaisuus ja osoite  
 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 



    

 

Tietosuojaseloste    3 (4) 
 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) 

  

   
28.7.2021  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
SALASSAPIDON PERUSTEET: 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 

8. Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 
 

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella tai lain 
säännöksen perusteella 
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 
 

 
9. Tietojen säilytysajat  
 
 
 

 
Henkilö- ja yhteystietolomakkeita säilytetään enintään 7 vuorokauden 
ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 

 
10. Henkilötietojen 
tietolähteet   

 
Tietoja saadaan seuraavista tietolähteistä:  

- rekisteröidyn henkilön itse antamat tiedot  
 

 
11. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 

 
MANUAALINEN AINEISTO:  
Lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa 

 
12. Tietojen 
tarkastusoikeus, 
EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 15  
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän 
on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos 
rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä 
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella 
ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. 
 
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön 
perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt 
siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EUn yleisen tietosuoja-
asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 
artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.  
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Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, 
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus 
tai kohtuuttomuus. 
 

Tietopyyntö toimitetaan Eksoten kirjaamoon.  
 
13. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen, 
EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 16  
 
 
 
 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot.  
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun 
muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, 
ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus.  
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on 
mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja 
kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja 
käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Oikaisupyyntö toimitetaan Eksoten kirjaamoon. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi 

 
14. Muut mahdolliset 
oikeudet 
EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 77 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
 

 

 


