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1 
Rekisterin nimi 

 

Awanicin potilasturvallisuustietojärjestelmä 

2 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

Osoite 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Vaihde 06 213 1111  

Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö 

Mari Plukka 

3 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mari Plukka 
Osoite/Yksikkö 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

mari.plukka@vshp.fi 

4 
Tietosuojavastaava 

Nimi 

Tuija Viitala 
Osoite 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

06 2131840 

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
Tarkoitus 

Awanicin tietojärjestelmän kautta organisaatio kerää tietoa organisaation kehittämiseen 
useiden eri lähteiden avulla, kuten henkilökunnan vapaaehtoisesti tekemistä 
vaaratapahtumailmoituksia (HaiPro) potilaan hoidossa, laitehoidon vaaratilanteista 
(HaiPro), sekä työturvallisuuden- (työturvallisuus HaiPro) että tietojenkäsittelyn 
vaaratilanteista (tietoturva HaiPro). 
Omainen tai potilas voi itse myös tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta hoidossaan 
(Potilaan HaiPro).  
Lisäksi potilasasiamiehen yhteydenotot kirjataan saman tietojärjestelmäperheen 
tuotteeseen Portraan. 
Sisäisen laaduntarkastuksen työkalu GTT sisältää kuvauksen potilaan hoidosta ja siinä 
mahdollisesti havaituista haitoista. Tietojärjestelmään ei kerätä henkilötunnuksia. 

6 
Rekisterin 

Tietojärjestelmään tallentuu vaaratapahtuman ajankohta, tapahtumatiedot sekä 
toimenpiteet tapahtuman jälkeen. Lisäksi tietojärjestelmään kirjataan tehdyt 
kehittämistoimenpiteet. 
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tietosisältö / 
henkilötietojen 
käsittelyn kohde 

Potilaan tai omaisen tekemään vaaratapahtumailmoitukseen jää myös tietoa 
ilmoituksen tekijästä, jos ilmoituksen tekijä on omat tietonsa järjestelmään kirjannut. 
Potilaan tai omaisen tekemään HaiPro ilmoitukseen kertyy toisinaan myös henkilötietoja 
(nimi, henkilötunnus). 
Vuoden 2017 alussa alkavaan ja 28.2.2018 kestävään laajaan potilasturvallisuuden 
kokonaisvaltaiseen tutkimukseen kertyy lisäksi tutkimuskoordinaattorin toimesta. 
kirjattaviin ilmoituksiin potilaan henkilötunnus, joka kryptataan siten, ettei 
henkilötunnusta ole ohjelmasta saatavissa ulos ulkopuolisten toimesta. Laajoihin 
potilasturvallisuusilmoituksiin tietoja saadaan myös lakisääteisistä HILMO-kirjauksista, 
joiden tietojen pohjalta tehdään potilasturvallisuusilmoitus 

7 
Henkilötietojen tyyppi 
tai henkilötietoryhmät 

 
Kohdan 6. mukaisesti 

8 
Säännönmukaiset tieto- 
lähteet 

Työntekijät tekevät tietojärjestelmään ilmoituksen vaaratapahtumasta, 
työturvallisuuden- tai tietojenkäsittelyn vaarantumisesta. Lisäksi potilasasiamies kirjaa 
Potraan potilaiden yhteydenotot ilman henkilön tunnistetietoja. 
Gtt:n osalta randomoidut tarkastettavat potilaat seulotaan Oberonin kautta, tästä 
muodostuu henkilötunnuslista. Itse Gtt- työkaluun ei kirjata potilaan tunnistetietoja, 
mutta analyysiä tehdessä käytetään sekä potilasasiakirjoja sähköisesti että paperisia 
versioita. 
Työturvallisuusilmoitukseen tallentuu työntekijän henkilötunnus, ja 
vaaratapahtumailmoitus on mahdollista sähköisesti lähettää HR- toimiston puolesta 
vakuutusyhtiöön. 

9 
Tietojen 
luovutukset 

Laitehoidon vaaratapahtumista lähtee HaiPron kautta erillisellä lomakkeella tieto 
Valviraan/Fimeaan sattuneesta laitehoidon vaaratilanteesta. 
Tietoturva HaiPro ilmoitusten perusteella tietosuojavastaava tekee valvovalle 
viranomaiselle ilmoituksen EU tietosuoja-asetuksen 33 artiklan mukaisesti. 
Henkilötietoja ei ilmoiteta valvovalle viranomaiselle ainoastaan tapahtuman luonne. 

10 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
  
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle 
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11 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään järjestelmätoimittaja Awanic Oyn palvelinympäristössä 3 
vuotta rekisterimerkinnän synnystä, jonka jälkeen Awanic Oy poistaa henkilötiedot. 
Sopimuksen päättyessä Awanic Oy poistaa henkilötiedot palvelinympäristöstään.  

12 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  

a) Manuaalinen aineisto 

Paperilla oleva aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa. Aineisto tuhotaan, kun 
käyttötarkoitus on saavutettu. 

b) Sähköisessä järjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterin tiedot sijaitsevat järjestelmäntoimittaja Awanic Oy:n hallinnoimilla 
palvelimilla tietoturvallisissa palvelinsaleissa Suomessa. 
Tietojärjestelmässä olevaan tietoon pääsee käyttäjätunnuksin rajattuihin tietoihin.  
-HaiPro ilmoituksiin pääsevät yksikkökohtaisesti rajatut henkilöt.  
-organisaatiotasolla pääsy ilmoituksiin on laatujohtajalla, laatusuunnittelijalla ja 
johtajaylihoitajalla. 
- Organisaatiotasolla Tietoturva ilmoituksiin on pääsy tietosuojapäälliköllä ja hänen 
sijaisella 
-potilasasiamiesraporttiin pääsevät vain potilasasiamiehet. 
-Gtt- työkalua käyttävät potilasturvallisuuskoordinaattorit.  
-työturvallisuusilmoituksien osalta  työtekijöillä on oikeus tehdä ilmoitus ja yksiköiden 
esimiehillä on käsittelyoikeus. 

13 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen  

Työturvallisuusilmoituksen laatijalla tai HaiPro ilmoituksen tekijällä on ilmoitusnumeron 
avulla mahdollisuus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 

14 
Oikeus tietojen 
poistamiseen  

Rekisterissä ei käsitellä henkilötietoja. Jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
potilasturvallisuustietojärjestelmä, ne on mahdollista poistaa pääkäyttäjän toimesta.  

15 
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen 

Potilasturvallisuustietojärjestelmään ilmoituksen tehnyt henkilö kirjaa itse tiedot, mitä 
tietojen käsittelyssä tarvitaan. 
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16 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Ilmoituksen tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen 

17 
Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 
Kyllä, esim. työturvallisuus vaaratapahtumailmoitus on mahdollista sähköisesti lähettää 
HR- toimiston puolesta vakuutusyhtiöön. 

18 
Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa 
tietosuojasääntelyä. 
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TIETOSUOJASELOSTEEN TÄYTTÄMISOHJE 
 
Kohta 1. Henkilörekisterin nimi 
  Rekisterin nimi ilmaisee rekisterin käyttötarkoituksen. 
Kohta 2. Rekisterinpitäjä  
  Tieto on valmiiksi täytettynä. 
  Lisää vain vastuuhenkilön nimi esim. Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen 
Kohta 3. Yhteyshenkilön tiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Yhdyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja. 
Kohta 4. Tietosuojavastaava 

Lisää tietosuojavastaavana toimivan nimi esim. Tuija Viitala ja muihin yhteystietoihin voit 
laittaa tietosuojavastaavana toimivan sähköpostiosoitteen 

Kohta 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kertoo, minkä rekisterinpitäjän tehtävän hoitamiseksi 
henkilörekisteri on perustettu. Jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu, asia voidaan 
mainita tässä kohdassa. 

Merkitse henkilötietojen käsittelyn peruste. Onko henkilötietojen käsittelylle lakisääteinen 
peruste? Mikä laki ja pykälä? Vai onko henkilötietojen käsittelyn perusteena henkilön 
suostumus tai sopimus? 

Joko kohta 6 tai 7 
Kohta 6. Rekisterin tietosisältö ja/tai henkilötietojen käsittelyn kohde 

Selosteeseen merkitään ne tiedot, joita rekisteröidystä voidaan tallentaa esim. henkilön 
yksilöintitiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, kuva jne.) 

Kohta 7. Henkilötietojen tyyppi tai henkilötietoryhmät 
Selosteeseen voit kuvata tietotyypin tai ryhmän esim. tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, 
palvelujen toimittamisesta tai laskuttamisesta. Voit käyttää väliotsikointia apunasi. 

  
Kohta 8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kuvaus siitä, mistä rekisteriin talletettavat tiedot säännönmukaisesti saadaan. Tietoja voi 
kertyä Vaasan sairaanhohtopiirin omasta toiminnasta, rekisteröidyltä itseltään tai 
luovutuksina muista henkilörekistereistä. Jos tietoja saadaan luovutuksena muualta, muista 
merkitä luovutuksen perusteet (rekisteröidyn suostumus tai lain säännös) 

Kohta 9. Tietojen luovutukset 
Vastaa kysymykseen luovutetaanko henkilötietoja säännönmukaisesti? Jos tietoja 
luovutetaan, niin kenelle? Luovutuksen perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus tai lain 
säännös. 

Kohta 10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Vastaa kysymykseen siirretäänkö henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle? 

Kohta 11.  Henkilötietojen säilytysaika 



    
   
                                   Laatimispäivä 

  
                                             13.4.2018 

TIETOSUOJASELOSTE  Päivitys 
   
   
   
   
   
   
   
     EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 – 22 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 – 22 27.9.2019 
             

 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on 
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot 
on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun 
rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 6 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut 
henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. 

Kohta 12. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 
varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. 

a) Manuaalinen aineisto suojausta voidaan kuvata maininnalla ” säilytys lukitussa 
tilassa” 

b) ATK:lla käsiteltävien tietojen suojauksessa voidaan mainita, miten tiedot on suojattu 
Vaasan keskussairaalan ulkopuolisilta sekä miten henkilötietojen käyttöoikeuksia on 
rajattu. Älä kuitenkaan ilmoita tietoturvaa vaarantavia yksityiskohtia. Henkilötietojen 
salassa pitämisestä on syytä mainita.   

Kohta 13. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkastus- tai oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

Kohta 14. Oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta 
viivytystä edellyttäen, että 

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 
niitä muutoin käsiteltiin; 

- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole 
muuta laillista perustetta; 

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
Kohta 15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
  Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos  

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen 

sijaan niiden käytön rajoittamista; 
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

Kohta 16. Oikeus peruuttaa suostumus 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän 
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Kohta 17.  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
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Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, 
ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Kohta 18. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 
 
 


