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Rekisterin nimi Kameravalvontajärjestelmä 
 

Rekisterinpitäjä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)  
Keskussairaalankatu 7,  
15850 Lahti  
Puh. 03 81 911 
 

Rekisterinpitäjän 
edustajan yhteystiedot 

Turvallisuuspäällikkö Tuukka Aaltoluoto  
Keskussairaalankatu 7, 15950 Lahti  
puh. 044 440 6530, tuukka.aaltoluoto@phhyky.fi 
 
 

Tietosuojavastaava ja 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Antti-Olli Taipale 
Keskussairaalankatu 7, 15950 Lahti  
antti-olli.taipale@phhyky.fi 
 
 

Rekisteröityjen ryhmät ja 
henkilötietoryhmät 
(rekisterin tietosisältö) 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän keskussairaalan työntekijät, asiakkaat ja alueella 
oleskelevat henkilöt. 
 
Kameravalvontaa toteutetaan laaja-alaisesti keskussairaalan alueella. Kameravalvonnasta 
ilmoitetaan aina erillisin kyltein ja tarroin.  
 
 

Säännönmukaiset Kameravalvonnan tallenteet. 

mailto:tuukka.aaltoluoto@phhyky.fi
mailto:antti-olli.taipale@phsotey.fi


tietolähteet  

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Kameravalvonnan tarkoituksena on: 
 

- suojata sairaalan omaisuutta 
- ennaltaehkäistä rikosten kohteeksi joutumista 
- auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja tapaturmien selvittämisessä 
- epäasiallisen käytöksen (häirintä, ahdistelu tms.) selvittäminen ja 

toteennäyttäminen 
 
 

Käsittelyn oikeusperuste Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (1345/2014) 

16 § 

Kameravalvonnan edellytykset 

Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen 
käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa 
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden 
varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen 
toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien 
tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.  

 

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset, 
henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Ei säännön mukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoa. Tietoja voidaan luovuttaa 
rikosepäilytapauksissa. 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen siirrot 
kolmansiin maihin 

Tietoja ei luovuteta EU- eikä ETA-maiden ulkopuolelle 
 
 
 
 

Henkilötietojen profilointi Ei tehdä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#a759-2004


ja automaattinen 
päätöksenteko 

Säilytysaika ja 
poistamisen määräajat 

Tietoja säilytetään 14–90 vrk.  

Rekisteröidyn informointi Rekisteriseloste on sähköisesti luettavissa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
intranetissä ja internetsivuilla.  
 

Itseään koskeviin 
henkilötietoihin pääsy / 
tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteröityjä tietoja nähtävilleen tai pyytää niihin 
korjausta yksikön turvallisuussihteereiltä. Rekisteröidyn on pystyttävä todistamaan 
henkilöllisyytensä luotettavasti. Rekisterin pitäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta 
tietoja jos luovutettavat rekisteritiedot voivat vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja 
vapauksiin tai pyynnön eväykseen löytyy lakiperuste. 
 

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen, 
poistamiseen, käsittelyn 
rajoittamiseen, käsittelyn 
vastustamiseen tai 
oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, 
käsittelyn vastustamiseen tai oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö edellä 
mainittuihin toimintoihin tapahtuu erillisen lomakkeen kautta. Lomake on saatavilla 
turvallisuuspalveluiden turvallisuussihteereiltä. Rekisterin pitäjällä on oikeus kieltäytyä 
luovuttamasta tietoja jos luovutettavat rekisteritiedot voivat vaikuttaa haitallisesti muiden 
oikeuksiin ja vapauksiin tai pyynnön eväykseen löytyy lakiperuste. 

Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Ei ole.  

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on edellisiin oikeuksiinsa liittyen oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. 
 

Tietojen antamisen 
pakollisuus 

Työnantajalla on oikeus toteuttaa jatkuvaa kameravalvontaa tiloissaan (laki yksityisyyden 
suojasta työelämässä 16§ ) 
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