
Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy REKISTERISELOSTE ostopalvelu- ja palveluseteli asiakkaat 

Suosiolantie 5, liikehuoneisto C, 23.5.2018 96100 Rovaniemi   

   

1.Rekisterinpitäjä yhteystietoineen   

  

Perusturvalautakunta  

Rovaniemen kaupunki, PL 8216, 96101 Rovaniemi  

Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Puhelinvaihde: 016 – 3221   

  

2.Yhteyshenkilö rekisteriasioissa yhteystietoineen  

  

Hallintoylilääkäri Paula Reponen  

Perusturvan palvelut, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi 

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi  

  

3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

  

Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaava Teija Karvonen p. 322 4244 / 040 4807809 

teija.karvonen@rovaniemi.fi. Rovaniemi kaupunki /Perusturvan yhteiset palvelut 

Hallituskatu 7, 2 krs H 2081 96100 Rovaniemi  

Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon potilastietorekisterin tietosuojaseloste löytyy 

seuraavasta linkistä:  

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=ef559798-98a1-4ed2-8df7e14b3496d0e2  

  

4.Rekisterin tietosisältö  

  

Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon Lifecare potilastietorekisteri sisältää 

Rovaniemen kaupungin Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy:lle myöntämiä ostopalvelu- 

ja palveluseteli asiakkaiden tietoja (myöhemmin rekisteröity). Rekisteri sisältää 

asiakkaan palvelusopimukset, henkilötietoja, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja, 

osoitetietoja, laskutustietoja sekä asiakkaan omaisten ja läheisten tietoja.  

Potilastietojärjestelmään tehdään merkinnät potilaan jokaisesta kotihoitokäynnistä. 

Potilastietojärjestelmään merkitään, miten hoito on toteutettu, onko hoidon aikana 

ilmennyt jotain erityistä ja millaisia hoitopäätöksiä hoidon kuluessa on tehty ja millä 

perusteilla ne on tehty.  

  

5.Henkilötietojen käsittelijät sekä tietojen suojaaminen  

  

Rovaniemen kaupungin Hoiva Villalle osoittamien rekisteröityjen henkilötietoja 

käsittelevät vain Hoiva Villan työntekijät, jotka kaikki ovat terveydenhuoltoalan 

ammattilaisia. Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä vain potilaan hoitoon 

osallistuvat Hoiva Villan terveydenhuollon ammattihenkilöt. Heillä tulee olla 

suoritettuna Granite Partners Oy:n kehittämä tietoturva ja tietosuojan peruskurssi.  

Potilaskertomuksessa pitää näkyä merkinnän tehneen nimi, asema ja ajankohta. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa itse tehdyistä merkinnöistä. Rekisteröidyn 



manuaalisia tietoja säilytetään asianmukaisesti lukitussa kaapissa, avain on koodilla 

varustetussa avainkotelossa. Avainkotelon koodi on vain Hoiva Villan työntekijöiden 

tiedossa. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty asianmukaiset käyttäjätunnus- 

ja salassapitositoumukset.  

  

6.Henkilötietojen antaminen ja tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset.  

  

Palveluntuottajalla ja sen työntekijöillä on oikeus käsitellä heille osoitettujen 

rekisteröityjen henkilötietoja Rovaniemen kaupungin myöntämällä luvalla. Tietoja tulee 

käsitellä rekisterinpitäjän ohjeistamalla tavalla noudattaen Granite Partnersin 

tietoturva ja tietosuoja peruskurssin sisältöä. Palveluntuottajalla on oikeus saada 

tietoon rekisteröidyn terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tietojen muutokset. 

Henkilötiedot on kerätty palvelusuunnitelmasta, potilastietojärjestelmän (Lifecare) 

kautta sekä palvelusuunnitelman mukaisten asiakaskäyntien yhteydessä.  

  

Rovaniemi 18.6.2020   

Hoivapalvelukeskus Hoiva Villan tietosuojavastaava Jani Määttä  


