
 

 

  

  1 (3) 

 

 

Hyväksyjä hallintojohtaja 21.5.2018 Kulunvalvonnan rekisteriseloste 

Laatija tietosuojavastaava 2581-2012-R 

Sijainti Intra, www ja ilmoitustaulu  

 

Kulunvalvonnan rekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen kulunvalvontaan liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

24.10.2012 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Kulunvalvontarekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

Rekisteriasioiden hoitaja 

 

Tietosuojavastaava 

Henkilöstöjohtaja 

 

HR-palvelut, rekrytointiyksikkö 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Henkilöstörekisterin pi-

tämisen peruste ja käyttö-

tarkoitus 

Kulunvalvontarekisterin tietoja käytetään henkilöiden liikkumisen hallin-

taan sairaanhoitopiirin kiinteistöissä sekä Y-talossa. Kulunvalvontajärjes-

telmän avulla henkilöiden kulkuoikeudet kohdistetaan työtehtävien ja 

valtuuksien mukaan sekä estetään asiaton liikkuminen tiloissa. Kulunval-

vonnalla toteutetaan potilasturvallisuutta, työnantajan ja työntekijöiden 

omaisuuden suojaamista, rikosten ennaltaehkäisemistä sekä niiden sel-

vittämistä. Rekisteröityjä ovat sairaanhoitopiirin ylläpitämän kulunval-

vonnan piirissä olevat henkilöt. Kulunvalvonta on kytkettynä henkilökort-

tiin, jonka EPSHP:n HR-palvelut antaa rekisteröidylle. Henkilökorttiin on 

kytketty kulunvalvonnan lisäksi myös työajan-, ruokailu- ja läsnäoloseu-

ranta EPSHP:n oman henkilökunnan ja erikseen sovittujen organisaatioi-

den henkilökunnan osalta. 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä EPSHP) 

lisäksi rekisteriin kertyy tietoja muiden organisaatioiden henkilökunnan 

ja yhteistyökumppaneiden kulunvalvonnassa. Näitä ovat mm. Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kaupunki (sosiaali- ja terveyskeskus, 

Ruutipuiston koulu) ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Ähtärin terveyskes-

kus yhteistyökumppaneineen sekä sairaanhoitopiirin ja muiden organi-

saatioiden käyttämissä tiloissa toimivat ja liikkuvat yhteistyökumppanit, 

mm. sopimusurakoitsijat, vartiointiliike, sairaalateologit ja hautausura-

koitsijat. 

 

EPSHP toimii kulunvalvontajärjestelmässä henkilötietojen käsittelijänä ja 

toimittaa henkilökortit/kulunvalvontapoletit sekä ylläpitää niiden tausta-

tietoja. 

 

Rekisteröidyllä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta toimittaa rekisterin-

pitäjälle kulunvalvontatietoja. Kulunvalvontatietojen toimittamatta jättä-

minen on kuitenkin rekisterinpitäjän ohjeistuksen vastaista ja se saattaa 

estää työ- tai virkasuhteen jatkumisen. 
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5 Rekisterin tietosisältö Kulunvalvonta kytketään rekisteröidylle annettavaan henkilökorttiin, jon-

ka seuraavia tietoja HR-palvelut ylläpitää: 

 

- henkilön nimi 

- henkilön kuva 

- henkilötunnus 

- henkilönumero 

- tehtävänimike 

- työnantajaorganisaatio (kulunvalvontaa ylläpitävä organisaatio) 

- työaikaryhmä ja työaikatapahtumat (sairaanhoitopiirin henkilö-

kunnan työajanseurantaa varten) 

- sisäinen puhelinnumero (ei ylläpidetä) 

- shp:n vastuuyksikkö (tai muu numero jolla organisaa-

tio/henkilökunta yksilöity) 

- palvelussuhdeaika (käytännössä kortin voimassaoloaika)  

- kulkuoikeudet 

- henkilökortin numero 

- ruokailumaksuoikeudet (sairaanhoitopiirin henkilökunta) 

 

Kulunvalvontatapahtumia muodostuu kun henkilökortti luetetaan kulun-

valvontalaitteessa: 

 

- kulunvalvontatapahtumat 

o missä lukijassa tunniste luetettu 

o kellonaika 

o onko kulku hyväksytty vai estetty 

6 Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Henkilötiedot: 

Henkilö itse, työsopimustiedot henkilöstöhallinnon järjestelmän kautta, 

esimiehet/työnantajaorganisaatio 

 

Kulkutiedot: 

Kulunvalvontajärjestelmän lukijalaitteet. Rekisterinpitäjä on sijoittanut 

lukijalaitteet tarpeellisiksi katsomiinsa paikkoihin. 

7 Säännönmukainen 

tietojen luovutus 

Rekisteriin sisältyy salassa pidettäviä tietoja. 

 

Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (612/1999) ja erityislakien nojalla. 

 

Sairaanhoitopiirin toimipisteissä liikkumisesta luovutetaan kulunvalvonta-

tietoja tarvittaessa viranomaisille tai sisäistä käsittelyä varten, kun on 

syytä epäillä henkilöihin, omaisuuteen, ympäristöön tai tietoturvallisuu-

teen kohdistuvaa uhkaa. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittä-

mään yksilöityyn pyyntöön. 

 

Tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti työnantajille osana niille 

kuuluvia tarkastus- ja valvontatehtäviä. 
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8 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Kulunvalvontajärjestelmässä tietoja ovat niiden esitysmuodosta riippu-

matta oikeutettuja käsittelemään vain henkilöt, jotka rekisterinpitäjän 

toimeksiannosta suorittavat rekisterin käyttötarkoituksenmukaisia tehtä-

viä tai toimivat näiden toimeksiannosta. 

 

Salassa pidettäviä henkilöstötietoja sisältävien tietojärjestelmien pääsuo-

jaus on järjestetty käyttäjätunnus-salasana pääsyn- ja käytön valvonnalla. 

Henkilökohtaiset käyttöoikeudet henkilöstötietoja käsitteleviin tietojärjes-

telmiin myönnetään ao. käyttäjän työyksikön esimiehen päätöksellä. 

9 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus  

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietojensa tarkastusoikeus. Tarkastusoikeut-

ta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti tai pyyntö lähetetään 

omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna 

EPSHP:n henkilöstöjohtajalle. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa antamal-

la tilaisuus tutustua tietoihin tai toimittamalla tiedot kirjallisesti ilman 

aiheetonta viivytystä noin yhden kuukauden kuluessa. Tiedot voidaan 

toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekisteröidyn pyynnös-

tä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekiste-

röidyllä on mahdollisuus valittaa asiassa Tietosuojavaltuutetulle. 

 

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen 

ylläpitomenettelyn yhteydessä. Rekisteröidyn tekemästä vaatimuksesta 

rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää. 

 

Jos tietoa ei korjata, on siitä aina annettava kirjallinen todistus. Siinä on 

mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

11 Rekisterin ylläpito Tiedot hävitetään, kun niiden säilytystä ei katsota enää aiheelliseksi. 

12 Profilointi ja automaat-

tinen päätöksenteko 

Kulunvalvonnan rekisterin ylläpitoon ei sisälly profilointia ja automaattis-

ta päätöksentekoa muutoin kuin yksittäiselle henkilölle annettujen kulku- 

tai ruokailumaksuoikeuksien sekä työajanseurannan puitteissa. 

 


