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1. REKISTERIN NIMI  
Orchidea - Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
yhteiskehittämisalustan käyttäjän rekisteri (sisäinen) 

2. REKISTERINPITÄJÄ  Nimi  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Käyntiosoite 

Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Postiosoite 

PL 10, 90020 OYS 

Puhelinvaihde 

08 315 2011 

3. VASTUUHENKILÖ  
PPSHP kehitysjohtaja Pasi Parkkila 
PPSHP innovaatiokoordinaattori Pauliina Hyrkäs 
 

4. YHTEYSHENKILÖ  
PPSHP:n innovaatiokoordinaattori Pauliina Hyrkäs 
 

5. TIETOSUOJAVASTAAVA  
PPSHP Tietosuojavastaava, tietosuoja@ppshp.fi  
08-315 2011 (vaihde) 
 

6. KÄSITTELYN TARKOITUKSET 
JA KÄSITTELYN 
OIKEUSPERUSTE 

 

 
Järjestelmää käytetään Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan 
yhteiskehittämiseen sekä kehittämisehdotusten hallintaan.  
 
Järjestelmää käyttävät hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö sekä asiakkaita edustavien 
järjestöjen ja yhteiskehittämistoiminnan yhdyshenkilöt.  
 
Henkilötietoja kerätään hyvinvointialueen toiminnan 
kehittämisen ja käyttäjien osallisuuden mahdollistamiseksi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän yleiseen 
etuun POPsote hankkeen vastuuorganisaationa. 
Tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti tietojärjestelmästä 
vastuussa olevan viranomaisen on määriteltävä ja 
ylläpidettävä tietojärjestelmän käyttöoikeuksia. (906/2019, 
16 §)   

 

 

7. TIETOSISÄLTÖ Rekisteri koskee palvelua käyttäviä hyvinvointialueen sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstöä, jotka kirjautuvat 
yhteiskehittämisalustalle, kirjaavat kehittämisehdotuksen 
sisäisellä lomakkeella tai osallistuvat alustalla työskentelyyn. 
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Käsiteltävät henkilötiedot ovat 

 nimi 

 sähköpostiosoite 

 profiilikuva, jonka käyttäjä voi itse halutessaan lisätä 
Muut käsiteltävät tiedot ovat 

 käytettävän laitteen IP osoite 

 

8. TIETOLÄHTEET  
Tiedot kerätään yhteiskehittämisalustalle  

 kirjautumisen yhteydessä (nimi ja sähköpostiosoite) 

 internetliikenteestä käyttäjän käyttäessä palvelua (IP 
osoite) 

 käyttäjä itse (profiilikuva) 
 

9. TIETOJEN KÄSITTELY JA 
SUOJAAMINEN 

 
Henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, 
väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta 
toteutetaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan 
lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet).  
 
Tietosisältöihin on pääsy Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöllä 
sekä yhteiskehittämistoiminnan yhdyshenkilöillä.  
 
PPSHP:n toimeksiannosta rekisterin tietoja käsittelevät 
palvelun teknisen ylläpidon asiantuntijat sekä 
palveluntarjoaja Orchidea Innovations Oy. Henkilötietojen 
käsittelyn ehdot on kirjallisesti sovittu palveluntarjoajan 
kanssa. 
 
Käyttäjän tunnistamiseen käytetään kunkin hyvinvointialueen 
organisaation valitsemaa tunnistautumismenetelmää.  
Käyttäjähallintaa ylläpidetään hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden sekä 
yhteiskehittämistoiminnan yhteyshenkilöiden toimesta. 

 

10. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT 
TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT  

 

 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. 

11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA 
SÄILYTYSAIKA 

 

 
Henkilötietoja säilytetään kuusikymmentä (60) päivää 
PPSHP:n ja palveluntarjoajan välisen palvelusopimuksen 
päättymisen jälkeen.  
 
Tietoja säilytetään Microsoft Azure -pilvipalvelussa 
järjestelmän tarjoajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen 
mukaisesti. 
    
 
 

12. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI 
ETA:N ULKOPUOLELLE 

 
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
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13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET  
Lähtökohtaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa 
rekisterissä olevat, häntä koskevat henkilötiedot sekä vaatia 
korjatuksi tai poistetuksi virheelliseksi katsomansa tiedot. 
 
Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä voi olla oikeus poistaa 
henkilötiedot sekä vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen 
käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on 
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6.krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
  

14. SELOSTEEN LAATIMISAIKA  
16.11.2021 

 

 


