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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste 

Tämän selosteen tarkoituksena on tiedottaa rekisteröityä sairaanhoitopiirissä toteutettavan kameraval-

vonnan tarkoituksesta ja sisällöstä siten, kuin tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 on säädetty. Tämä 

korvaa 21.5.2012 päivätyn selosteen, joka on käsitelty sairaanhoitopiirin Yhteistoimintaneuvostossa 

9.5.2012 § 11. 

 

1 Rekisterin nimi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kameravalvontajärjestelmä 

 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 

Puhelin vaihde 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rekisteriasioita hoitava 

henkilö 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö 

 

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu 

– huolehtia, että kameravalvontajärjestelmää käytetään asianmukai-

sesti 

– tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa 

– huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta 

– huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille an-

netaan riittävä koulutus 

 

Turvallisuuspäällikkö 

 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

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

4 Rekisterin käyttötarkoitus Kameravalvontajärjestelmään kerätään ne tiedot, joita sairaanhoitopiiri 

tilojen käyttäjänä ja tiloista vastaavana tarvitsee henkilökuntaan, omai-

suuteen tai potilaisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja ai-

heutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä. 

 

Rekisteriä käytetään henkilöturvallisuuden ja omaisuuden turvallisuu-

den hoitamiseksi sekä kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta 

huolehtimiseksi ja vahinkoa aiheuttaneiden vastuuseen saattamiseen. 

5 Rekisterin tietosisältö Kameravalvonta toimii tiloissa, joissa on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin toimintaa. Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan merkin-

nöillä. 

 

Järjestelmään rekisteröityy sairaanhoitopiirin käyttämien rakennusten 

piha- ja paikoitusalueilla, sisääntulojen ulkopuolella, sekä sairaalan ylei-

sissä tiloissa olevien ja liikkuvien henkilöiden kuvat. 

 

Kameravalvonnan keräämää materiaalia säilytetään sisäisessä ohjeistuk-

sessa määritelty aika, ellei rikoksen tai muun selvityksen toimittaminen 
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edellytä materiaalin säilyttämistä pidempään. Materiaali hävitetään, kun 

sitä ei enää tarvita asian selvittämiseen. 

 

Lisäksi kameravalvontaa tapahtuu päivystyskeskuksen erityistarkkailu-

huoneissa. 

6 Säännönmukaiset tieto-

lähteet 

Valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta kertyvät rekisterin tiedot. 

7 Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista 

perustetta (759/2004). Tietoja luovutetaan poliisille rikosilmoitusme-

nettelyn kautta niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään ta-

pahtuneen rikos. 

 

Tietoja luovutetaan myös työtapaturman, työsuhteen päättämisen pe-

rusteen selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi sekä häirinnän, ahdiste-

lun tai muun epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteennäyttä-

miseksi työaikana sairaanhoitopiirin erikseen määrätyille viranhaltijoille. 

8 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Tallennus tapahtuu vain sairaanhoitopiirin tiloissa ja laitteilla. 

 

Järjestelmien tallentimet ovat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain 

määrätyillä henkilöillä.  

 

Rekisteriä käyttävät eli tallenteita katsovat ja käsittelevät henkilöt, tur-

vallisuuspäällikkö tai hallintojohtaja tai heidän tapauskohtaisesti val-

tuuttamansa henkilö. 

9 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Kameravalvonnan toteuttamiseen ei sisälly profilointia tai automaattista 

päätöksentekoa. 

10 Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa tiedot. 

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään henkilökohtaisesti hallinto-

johtajalle tai turvallisuuspäällikölle tai pyyntö lähetetään omakätisesti 

allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna. Muilta osin 

rekisteröidyn oikeudet ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia. 

 


