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Satakunnan hyvinvointialue 

Y-tunnus 3221304-3  kirjaamo.sataha@satakunta.fi 

 

Seloste käsittelytoimista 

1. Rekisterin nimi 

HaiPro-vaaratapahtumailmoitus, asiakkaan/potilaan/omaisen/läheisen ilmoitus. 
 

2. Rekisterinpitäjä 

Satakunnan hyvinvointialue. 
  

3. Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot 

Rekisterin yhteyshenkilö: Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:  tietosuoja@satasairaala.fi 
Postiosoite: Satakunnan hyvinvointialue, sairaalantie 3, 28500 Pori. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötiedot voi jättää lomakkeelle yhteydenoton mahdollistamiseksi. Tarkoituksena on parantaa 
asiakaspalvelua ja hoidon turvallisuutta. Tietojen avulla yksikkö, jossa vaaratilanne sattui, käsittelee 
tapahtuman. Yksikkö on yhteydessä ilmoituksen tekijään, jos yhteystiedot on kirjattu lomakkeelle. 
Yhteystietojen kirjaaminen on vapaaehtoista. Yhteydenotto auttaa vaaratapahtumailmoituksessa esille 
tulleen tapahtuman käsittelyssä ja kehittämistoimenpiteiden tekemisessä.  
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU :n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1 e 
(käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan 
julkisen vallan käyttämiseksi.) 
 

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö 

Satakunnan hyvinvointialueen vaaratapahtumailmoituksen kautta on ilmoittajan mahdollista jättää 
yhteystietonsa lomakkeelle (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) Vaaratapahtuman ilmoittaminen 
on mahdollista tehdä myös nimettömänä. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan ilmoittajalta itseltään Satakunnan hyvinvointialueen internet sivuston lomakkeella.  
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta tilannetta, jossa Suomen 
viranomaistahot niin edellyttävät. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä kolmasiin maihin EU- ja 
ETA- maiden ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 
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Satakunnan hyvinvointialue 

Y-tunnus 3221304-3  kirjaamo.sataha@satakunta.fi 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (Haipro) on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu 
järjestelmä, johon kirjaudutaan Satakunnan hyvinvointialueen verkossa. Rekisterin tiedot sijaitsevat 
järjestelmäntoimittaja Awanic Oy:n hallinnoimilla palvelimilla tietoturvallisissa palvelinsaleissa 
Suomessa. Kaikki käyttöoikeudet järjestelmän avulla tuotettuun tietosisältöön kuuluvat Satakunnan 
sairaanhoitopiirille. Organisaation sisällä rekisterin käyttöoikeudet on rajattu järjestelmän pääkäyttäjille 
sekä niille järjestelmään määrätyille käsittelijöille, joiden yksikön toimintaa vaaratapahtumailmoitus 
koskee. 

9. Tietojen säilytysaika ja poistamisen määräajat 

Henkilötietoja säilytetään järjestelmätoimittaja Awanic Oy: n palvelinympäristössä 3 vuotta 
rekisterimerkinnän synnystä, jonka jälkeen Awanic Oy poistaa henkilötiedot palvelinympäristöstään.  
 

10. Rekisteröidyn informointi 

 Satakunnan hyvinvointialueen internetsivuilla on kirjallinen kuvaus henkilötietojen käsittelystä. 
Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kuvaus siitä, miten tietoja käsitellään 
löytyy Satakunnan hyvinvointialueen internet-sivustolta.  
  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta se auttaa rekisteröidyn ilmoittamaan vaaratapahtumaan 
liittyvässä käsittelyssä ja kehittämistoimenpiteiden tekemisessä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, 
mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa (henkilötiedot, palaute) oikaisemista, poistamista tai niiden 
käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyn tietoja ei voida suoraan siirtää toiseen järjestelmään, mutta rekisteröidyllä on oikeus 
pyytää häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 
Tällöin rekisteröidyn henkilötiedot ja/tai antama palaute poistetaan rekisteristä. Rekisteröidyllä on 
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena oikeusministeriön yhteydessä on 
tietosuojavaltuutettu. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto: 
Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki 
Puhelinneuvonta ma-ke klo 9.00-16.00 puh. 029 56 66777 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
www.tietosuoja.fi 
 


