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Henkilörekisterin tiedot 
 
 
1 Rekisterin nimi 

Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste 
 

2 Henkilötietojen käsittely tarkoitus 
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on suojata sairaalan omaisuutta, ennaltaeh-
käistä rikosten kohteeksi joutumista ja auttaa rikosten tai väärinkäytösten selvittämisessä. 
 
Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä on tarkoitus myös suojata henkilökunnan työrauhaa, 
lisätä potilas-, lääke- ja työturvallisuutta, valvoa kiinteistön kuntoa ja materiaalin säilyvyyttä 
sekä auttaa järjestyksen ylläpidossa. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan sairaalan 
tiloissa tai ulko-alueilla henkilöistä valvontakameroiden kuvat. 
 
Toimenpide- ja tutkimustiloja, potilashuoneita ja sosiaalitiloja ei kuvata.  

 
3 Rekisterinpitäjä 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Y-tunnus 0818235-5. 
 
4 Rekisteristä vastaava viranhaltija: tehtävänimike ja yhteystiedot 

Tekninen johtaja 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Ahvenistontie 20 
13530 Hämeenlinna 
Puhelin 03 6291 (vaihde) 
https://www.khshp.fi/yhteydet/ 
 

5 Rekisterin yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa 
Turvallisuuspäällikkö 
Ahvenistontie 20 
13530 Hämeenlinna 
Puhelin 03 6291 (vaihde) 

 
6 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän yleinen etu rekisterinpitäjän omai-
suuden sekä henkilökunnan ja asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvomiseksi 
ja varmistamiseksi. 
 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin: 
 
EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6. artiklan 1 c-, d- ja e-kohdat 
Tietosuojalaki (1050/2018) 

https://www.khshp.fi/yhteydet/
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Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 
Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 
Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameraval-
vonta”-kylteillä tai tarroilla.  

 

 
Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja henkilötietojen luovutus 

 
7 Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja –paikka. 
 

8 Profilointi tai automaattinen päätöksenteko 
Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

 
9 Rekisterin tietolähteet  

Kuvatiedosto kerätään sairaalan ulko- ja sisätiloihin sijoitetuilla kameroilla. 
 
10 Tietojen suojaamisen periaatteet 

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tie-
dot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Kameravalvon-
tatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edel-
lyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittely on valvottua. Sopimuskumppanit hyväksyvät tieto-
suojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumuksen. 

 
11 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus 

Kameravalvontatallenteiden tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä voidaan kuitenkin luo-
vuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille, tämän lakisääteisen tehtävän hoita-
miseksi. 

 
12 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille (EU:n tai Eu-

roopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle) 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

  
13 Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen   

Rekisteritietoja säilytetään 14 vuorokautta. 
 
14 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiirin verkkosivuilta, www.khshp.fi>Hallinto>Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet 

 


