
 

Tornion kaupunki 
Terveystoimi 

Oire- ja sitoumuslomake 
Rekisteröidyn informointi 

 
MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJANNE RAJAVALVONNASSA KORONAVIRUSPANDEMI-
ASTA JOHTUVIEN RAJOITUSTEN AIKANA? 

 

Rekisterinpitäjä: Sosiaali- ja terveysministeriö/Tornion kaupunki 

Yhteyshenkilö: Tornion kaupungin tietosuojavastaava, +358 (0)40 5971 341 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: 

Oirelomakkeilla tavoitellaan tiedon keräämistä maahan pyrkiviltä henkilöiltä ja oireisten tehokasta ohjaamista tervey-
denhuollon piiriin. Lisäksi sitoumuksella halutaan painottaa karanteeninomaisten olosuhteiden tärkeyttä taudin leviä-
misen estämiseksi ja hidastamiseksi. 

Suomi on väliaikaisesti rajoittanut ulkorajojen rajanylitysliikennettä ja palauttanut rajavalvonnan väliaikaisesti sisära-
joille 19.3.-13.5.2020 väliseksi ajaksi. Toimenpiteellä torjutaan COVID-19-pandemian kansanterveydelle aiheuttamia 
uhkia. Rajoilla jaetaan oire- ja sitoumuslomaketta, jonka maahantulijat täyttävät. Tietojen kerääminen ja muu käsittely 
perustuu tartuntatautilakiin (21.12.2016/1227 39 §). 

Tornion kaupungin oman terveydenhoidon asiakasrekisterin mukaan oireisten henkilöiden henkilötietojen käsittely 
perustuu Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista 
(298/2009). 

Rekisterin tietosisältö: 

Nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, kansallisuus, kotikunta, ajoneuvon rekisteritunnus, matkan kohde (kohteen 
osoite, postinumero ja paikkakunta), matkan kohde rajanylityspaikalta eteenpäin, tieto hengitystieoireista/kuumeesta. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: 

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Rajavalvontaviranomainen, Tornion terveyskeskuksen johtava lääkäri ja potilas-
arkistonhoitaja 

Henkilötietojen luovutukset ja tiedot käytettävistä suojatoimista: 

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Täytetyt lomakkeet säilytetään 
Tornion terveyskeskuksessa suojattuna ulkopuoliselta käytöltä. 

Henkilötietojen säilytysaika: 

Lomakkeita säilytetään karanteeniajan (kaksi viikkoa) sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaista, jonka jälkeen 
ne tuhotaan. 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaise-
mista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tietosuoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen pois-
tamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoit-
teen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai täyttämällä 
lomake tietosuojavastaavan luona. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyynnöstäsi, eikä kieltäy-
tymiselle ole mielestäsi perusteita. 
 
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi periä tietojen pyytä-
jältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia jäljennöksiä. Rekisterinpitäjä voi myös periä koh-
tuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on perusteeton tai kohtuuton. 


