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1. Rekisterin nimi 

Tartunta- ja infektiotautien seurantarekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 

Rauman kaupunki/Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

PL 41  

26101 Rauma  

Käyntiosoite: Kanalinranta 3 

Sähköposti: kirjaamo@rauma.fi puh. 

02 834 11  

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Tartuntataudeista vastaava lääkäri  

Rauman sosiaali- ja terveystoimiala  

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma  

Puh. 02 835 11 (vaihde)  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisteri on perustettu Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Infektioiden torjuntatiimin 
käyttöä varten.  
Rekisterin tarkoituksena on tartuntatautien vastustamistyön toteuttaminen kunnan alueella.  
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.  
Tapauskohtainen rekisteri hävitetään heti, kun se ei ole enää välttämätön tartuntataudin torjunnan 
kannalta.  
Rekisteritietoja saa käyttää vain niille määrättyyn tarkoitukseen.  

Oikeusperusteet 

Tartuntatautilaki (2016 / 1227 2 §, 3 §, 4§, 6 §, 9 §, 17 §, 23 §, 26 §, 36 §, 39 §, 40 §) 

Asetus tartuntataudeista (2017 / 143 1 §, 2 §, 13 §) 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää potilaan tunnistetiedot sekä sellaiset potilasta, tartuntatautia, mikrobilöydöstä ja 
mikrobin ominaisuuksia, tartuntatapaa, -aikaa ja -paikkaa sekä hoitoa koskevat tiedot sekä 
tartunnan kulkuun vaikuttavat tekijät, jotka ovat välttämättömiä taudin leviämisen estämiseksi 
epidemian selvittämiseksi. Tunnistetietona ilmoitetaan potilaan henkilötunnus sekä 
yleisvaarallisissa ja valvottavissa tartuntataudeissa lisäksi potilaan nimi. 
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Tietojen salassapito ja julkisuus 

Tiedot ovat salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §, laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista 14 §, tartuntatautilaki 40 §).  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas / potilas tai hänen omaisensa / edunvalvoja  

Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot  

Terveydenhuoltohenkilökunta  

Sairaanhoitopiirin Infektioyksikkö  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Ei luovuteta eikä siirretä. 

8. Rekisterin ylläpito – järjestelmät ja suojauksen periaatteet 

A. Sähköinen aineisto 

Rekisterin sähköiseen järjestelmään Holvi (sharepoint) tallennetut tiedot on suojattu 

tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. 

Tietojärjestelmän käyttöä valvotaan loki-seurannalla ja järjestelmään pääsee vain 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokanta säilytetään rekisterinpitäjän osoittamassa 

palvelintilassa. 

B. Manuaalinen aineisto 
Säilytetään lukitussa tilassa ja niiden käyttöä valvotaan. 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hygieniahoitajat vastaavat rekisterien käytöstä.   

 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksella. 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §.   
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. Rekisterinpitäjä perii 
tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai 
tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Jos rekisterinpitäjä ei 
toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava 
rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan 
toimipisteistä ja Rauman kaupungin Internet-sivuilta.   

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16 artikla.   
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 
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estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 
hänen oikeuksiaan.  Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi.  Korjaamispyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
Lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteistä ja Rauman 
kaupungin Internet-sivuilta.  Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos 
siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut 
vähemmän kuin yksi vuosi.   

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 77 artikla:   
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.   

 

 


