
    TIETOSUOJASELOSTE 
    Yleinen EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  
 

 
    Päivitys pvm: 4.8.2020  
 

     

1. Rekisterinpitäjä  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 

2. Rekisteriasioista 

vastaava henkilö 

ja/tai yhteyshenkilö 

HaiPro- vaaratapahtumaraportointijärjestelmä 

 
Yhteystiedot  

PL 4, 74101 Iisalmi puh. (017) 27 231 

kirjaamo@ylasavonsote.fi 

 

Yhteyshenkilö: Tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö  

Merja Sahlström p. 040 745 7569, merja.sahlstrom@ylasavonsote.fi 

 

 

3. Ylä-Savon SOTE 

kuntayhtymän tieto-

suojavastaava 

Arja Rönkä, tietosuojavastaava, tietosuoja@ylasavonsote.fi 

 

 

4. Rekisterin nimi 

HaiPro- vaaratapahtumaraportointijärjestelmä (potilas- ja asiakasturval-

lisuus, työturvallisuus, tietoturva, toimintaympäristö sekä potilaan 

/asiakkaan vaaratapahtumailmoitus) 

5. Henkilötietojen kä-

sittelyn tarkoitus  

 

Henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) kerätään yhtey-

denoton mahdollistamiseksi ilmoitettuun vaaratapahtumaan. Tietojen 

avulla sen yksikön käsittelijä, jossa vaaratapahtuma tapahtui, käsittelee 

ilmoituksen ja on yhteydessä ilmoituksen tekijään, mikäli ilmoittaja on 

antanut yhteystietonsa lomakkeeseen. Yhteydenoton avulla ilmoittajalta 

voidaan kysyä lisätietoja tapahtuneesta ja osallistaa hänet siten tapah-

tuman käsittelyyn ja kehittämistoimenpiteiden tekemiseen. Ilmoitusten 

ja niiden käsittelyn avulla kehitetään kuntayhtymän potilas- ja asiakas-

turvallisuutta.  

 

Potilas- ja asiakasturvallisuus (organisaation henkilökunnan käyttämä) 

sekä potilaan /asiakkaan tekemät vaaratapahtumailmoituslomakkeet 

voidaan täyttää myös ilman henkilötietoja anonyymisti. Vaaratapahtu-

mailmoituslomakkeella kysytään yhteystietoja, mutta ne eivät ole pakol-

lisia täyttää.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rekisterin tietosisältö  

 

 

Vaaratapahtumailmoituslomakkeella on ilmoittajan toimesta kuvattu itse 

vaaratapahtuma ja siihen liittyvät tekijät. Henkilötietoina kerätään ilmoit-

tajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kun vaaratapahtuma kos-

kee kuntayhtymän työntekijöiden tekemiä työturvallisuus-, tietoturva- ja 

toimintaympäristöilmoituksia.  

 

Potilas- ja asiakasturvallisuus (organisaation henkilökunnan käyttämä) 

sekä potilaan /asiakkaan tekemät vaaratapahtumailmoituslomakkeet voi-

daan täyttää myös ilman henkilötietoja anonyymisti.  
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7. Säännönmukaiset 

tietolähteet   

Asiakkaan/potilaan tai omaisen/läheisen vaaratilanneilmoitus tehdään 

kuntayhtymän internet sivujen kautta osoitteesta 

https://www.awanic.fi/haipro/76/Potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp?orgI

D=334 

Näistä henkilötiedot saadaan ilmoittajalta itseltään vapaaehtoisuuteen 

perustuen. 

 

Kuntayhtymän työntekijät tekevät vaaratapahtumailmoituksen HaiPro 

sovelluksen kautta kuntayhtymän intranetissä.  

 

 

8. Tietojen säännönmu-

kaiset luovutukset 
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun otta-

matta tilannetta, jossa Suomen viranomaistahot niin edellyttävät. 

 

9. Tietojen siirto EU:n 

tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle 

 

 

 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hoitoilmoitusrekisteri vuodeosastoilla 

 pitkäaikaishoidon laskentailmoitus 

 syntyneiden lasten rekisteri 

 lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri 

 syöpärekisteri 

 epämuodostumarekisteri 

 näkövammarekisteri 

 tartuntatautirekisteri 

 tutkimuskäyttöön rekisterivastuullisen tai sosiaali- ja terveysministe-

riön avulla 

 

  

 Ei luovuteta tietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman 

rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 

 

 

 

 

 

10. Rekisterin suojauk-

sen periaatteet 

 

HaiPro on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu järjestelmä, johon 

kirjaudutaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän internet sivujen kautta. Re-

kisterin tiedot sijaitsevat järjestelmän toimittaja Awanic Oy:n hallin-

noimilla palvelimilla tietoturvallisissa palvelinsaleissa Suomessa.  

 

Kaikki käyttöoikeudet järjestelmän avulla tuotettuun tietosisältöön kuulu-

vat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle. Kuntayhtymän sisällä rekisterin 

käyttöoikeudet on rajattu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin järjestelmän 

pääkäyttäjille sekä niille järjestelmään määrätyille käsittelijöille, joiden 

yksikön toimintaa ilmoitus koskee. 

 

11. Tarkastusoikeus 

 

 

 

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin 

on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekiste-

röidyllä on oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodes-

sa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Ylä-Savon SOTE 

kuntayhtymän kirjaamoon. Lisätietoja saa internetistä: 

http://www.ylasavonsote.fi/tietosuoja 

 

 

 

 

 

12. Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevaa virheellisen tiedon 

korjaamista. Virheellisen tiedon korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti ja 

se osoitetaan kirjaamoon, josta pyyntö välitetään hoitaneeseen yksik-

köön. Lisätietoja saa internetistä: http://www.ylasavonsote.fi/tietosuoja 

 

  

13. Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

oikeudet 

 

Henkilötietoja säilytetään järjestelmätoimittaja Awanic Oyn palvelin ym-

päristössä 3 vuotta rekisteri merkinnän synnystä, jonka jälkeen Awanic 

Oy poistaa henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Awanic Oy poistaa hen-

kilötiedot palvelinympäristöstään. 

 

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuo-

jaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hä-

nellä on oikeus tehdä ilmoitus/ valittaa toimivaltaiselle valvontaviran-

omaiselle. Tietosuojavaltuutetun toimisto:   

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 
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