
 

    TIETOSUOJASELOSTE 
    EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) 
    13. ja 14. artiklan edellyttämä 
    rekisteröidyn informointi 
  

Rekisterinpitäjä Nimi 
 
Hattulan kunta, hyvinvointilautakunta 
 
Postiosoite 
 
Pappilanniementie 9 

Postinumero 
 
13880 

Postitoimipaikka 
 
HATTULA 

Muut yhteystiedot 
 
Vaihde 050 509 0347, fax 03-637 1321 
hattulan.kunta@hattula.fi 
Avoinna ma–pe klo 9 – 11 ja 12 - 15 

Rekisterin vastuuhenkilö Anitta Leinonen, sosiaalipalvelupäällikkö 
Vanhainkodintie 5, 1. krs 
13800 KATINALA 
Puh. 050 452 6547 
anitta.leinonen@hattula.fi 

Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 

Niina Päärnä, kotihoidon palveluesimies 
Vanhainkodintie 5, 3.krs 
13800 KATINALA 
Puh. 050 3028 663 
niina.paarna@hattula.fi 
 

Tietosuojavastaava Eeva Ylämurto 
Vanhainkodintie 5, 1. krs 
13800 KATINALA 
Puh. 050 3400591 
eeva.ylamurto@hattula.fi 
 

Rekisterin nimi Lääkerobottien käyttäjä- ja käyttörekisteri 
 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyn 
oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu kuntien lakisääteiseen 
velvoitteeseen järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 
Evondos lääkerobotit mahdollistaa asiakkaan itsenäisemmän 
elämän kotona, sekä mahdollistaa lääkkeidenoton muistamisen ja 
oikea aikaisen ottamisen ilman hoitajan läsnäoloa. 
 
Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat seuraavat: 

- kotihoidon asiakkaan tunnistaminen 
- käyttöoikeuksien antaminen 



 

- käyntien seuranta, tilastointi 
- työntekijän tunnistautuminen 

 
Rekisterin 
henkilötietoryhmät 

Lääkerobottijärjestelmässä käsiteltävien rekisteröityjen ryhmät 
koostuvat kotihoidon asiakkaista sekä työntekijöistä ja 
viranhaltijoista. Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 
 
Kotihoidon henkilöstön tiedot: 

- etunimi 
- sukunimi 
- käyttäjänimi 
- sähköpostiosoite 
- äidinkieli 
- turva-avaimen tunnistetieto 
- käyttäjänimi 
- rooli 

 
Asiakkaan tiedot: 

- etunimi 
- sukunimi 
- henkilötunnus 
- osoite 
- äidinkieli 
- puhelinnumero 
- yhteyshenkilö, jolle asiakas on antanut luvan luovuttaa 

häntä koskevia tietoja 
 
Yhteyshenkilön tiedot (mikäli merkitään tietoihin): 

- etunimi 
- sukunimi 
- syntymäaika 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
 

Rekisterin tietolähteet Tiedot saadaan kotihoidosta, asiakkailta ja asiakkaan omaisilta. 
 

Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. 
 

Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

Rekisteritietojen säilytys-, 
arkistointi ja 
hävittäminen 

Rekisteritietojen käyttö perustuu ajantasaisuuteen. Muuttuneet ja 
virheelliset tiedot korjataan. Tapahtumatietoja säilytetään 
Evondos® etähoitojärjestelmän palvelimilla 2 vuotta.  

Asiakasrekisterin käytön 
ja suojauksen periaatteet 
 
 

Rekisterin tietoja käyttävät rekisterinpitäjän kotihoidon työntekijät. 
Rekisterin käyttäjiä ja ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
Järjestelmäntoimittajana Evondos vastaa tuotteen hallinnasta.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttäjätunnukset koostuvat käyttäjänimestä ja salasanasta. 
Järjestelmän käyttöoikeudet määräytyvät tarvepohjaisesti. Vain 
rajatuille henkilöille on annettu järjestelmän pääkäyttöoikeudet. 
Lisäksi hoitajilla on henkilökohtainen kulkulätkä, jolla he pääsevät 
lääkerobotin sisälle tarittaessa vaihtamaan annosjakelupussit 
robottiin. 
 
Järjestelmästä muodostuu seuraavat logit: 

- Kirjautumislogi 
 
Järjestelmästä ei ole integraatiota muihin järjestelmiin. 
 

Rekisteröidyn oikeuksien 
toteuttaminen 

 
1. Informointi tietojen käsittelystä  

Rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä henkilötietojen 
käsittelystä ensisijaisesti asiakassuhteen alkaessa ja 
verkkosivujensa välityksellä. Lisäksi tämä dokumentti on 
saatavilla rekisterinpitäjän toimitiloissa.  
 

2. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta tai tietojensa 
korjaamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti yllä mainitulle rekisterinpitäjän rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. 

                
Rekisteröidyn informointi Asiakasta informoidaan palvelun käytön alussa hänen 

tietojensa tallentamisesta ja käsittelystä. 
 

Tarkastusoikeus ja 
tietojen korjaaminen 

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta tai tietojensa 
korjaamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti yllä mainitulle rekisterinpitäjän rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. 
 

Rekisterin yhdistäminen 
muihin rekistereihin 

Palvelu perustuu internetin yli tapahtuvaan suojattuun 
kommunikaatioon palvelimien, lääkeautomaattien ja 
käyttäjien välillä.  
 
Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia eikä 
niitä saa luovuttaa muille.  
 
Pääkäyttäjiltä edellytetään Evondos® etähoitojärjestelmään 
sisäänkirjautumiseksi vaihtuvaan PIN-koodiin perustuvaa 
vahvempaa tunnistautumista.  
 
Evondos® E300 lääkeautomaatit kommunikoivat Evondos® 
etähoitojärjestelmän kanssa käyttäen HTTPS/SSL salattua 
yhteyttä kaikkeen tiedonsiirtoon.  



 

Etähoitojärjestelmään kytkeytyneiden Evondos® E300 
lääkeautomaattien oikeellisuus varmistetaan päivittäin 
salausavainvaihtomenetelmällä. Sekä Evondos® E300 
lääkeautomaatit, että Evondos® etähoitojärjestelmä on 
suojattu ajantasaisella virustorjuntaohjelmistolla ja   
palomuureilla. 

 
 


