
 
   

 

 

KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMIEN TALLENTAMIEN TIETOJEN KÄSITTELY JA 

LUOVUTUS 

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ulkoalueilla sekä yleisissä sisätiloissa olevan 

kameravalvonnan päätarkoituksena on työntekijöiden sekä muiden tiloissa oleskelevien 

henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä 

turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ja rikosten ennaltaehkäiseminen ja 

selvittäminen. 

Tietosuojavaltuutetun kannan mukaan tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos 

yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Jos kameravalvontajärjestelmä tallentaa 

tunnistettavaa kuvaa tai ääntä, kyse on henkilötietojen automaattisesta käsittelystä, johon 

sovelletaan lähtökohtaisesti tietosuojalaki (5.12.2018/1050) yleislakina. Tallentavan 

kameravalvonnan harjoittaja, Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, käsittelee 

tarvittaessa henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on tietosuojalain tarkoittama 

rekisterinpitäjä. 

Tallenteiden käsittely 

Tallenteita käytetään lähtökohtaisesti vain niihin tarkoituksiin, joita varten valvontaa on 

suoritettu. Tallenteiden käsittelyssä on noudatettava tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-

asetuksen periaatteita. 

Kaikkien kiinteistöjen tallentimet on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Tallenteiden käsittelyyn 

käytettävät laitteet ja järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vanhoja 

tallentimia hävitettäessä on kovalevyjen tietosisältö tuhottava asianmukaisesti. Mahdolliset 

ylimääräiset tulosteet ja tallenteet on hävitettävä niiden käytyä tarpeettomiksi. Tallenteita 

säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Pääsääntöisesti tallentuneet tiedot poistuvat rekisteristä automaattisesti 1-4 viikon kuluessa, 

ellei siihen mennessä ole esitetty syytä tietojen pidemmälle säilytysajalle. Erityisen syyn, 

kuten poliisitutkinnan, vuoksi tallenteita voidaan tarvittaessa säilyttää pidempään. 

Tallenteiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt on määritelty ja rajattu. Työvuorossa olevalla 

henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus kameravalvontajärjestelmien käyttämiseen ja 

tallenteiden käsittelyyn (reaaliaikaisen kuvan katsominen) turvallisuuteen liittyvän 

työtehtävän edellyttäessä. Muita tallenteiden käsittelyyn oikeutettuja henkilöitä ovat 

Loimaan sosiaali- ja terveysjohtaja sekä organisaation tietosuojavastaavat. 

Tallenteiden luovutus 

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelujohtajalla on oikeus saada nähtäväkseen tallennettua 
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kuvamateriaalia sekä siitä otettuja kopioita tai tulosteita. Hän voi perustellusta syystä 

luovuttaa saamansa kopion tai tulosteen edelleen organisaation tai sen osien 

turvallisuudesta vastaavien käyttöön. Tallenteiden käsittelyyn oikeutetut työntekijät sekä yllä 

mainitut rekisterin tietoihin oikeutetut henkilöt ovat oikeutettuja luovuttamaan tallennettua 

kuvamateriaalia sekä siitä otettuja kopioita tai tulosteita poliisi- tai muulle tutkintaa 

suorittavalle viranomaiselle rikosten, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien tutkinnan 

edistämiseksi. Tallenteiden luovutuksessa voidaan käyttää esimerkiksi cd-levyä tai USB-

muistitikkua. Pienemmät tallenteet tai yksittäiset kuvat voi lähettää myös suoraan 

sähköpostilla viranomaisen luotettavaan sähköpostiosoitteeseen. 

Kuvamateriaalin luovutus tulee vastuukysymysten välttämiseksi dokumentoida. Mikäli asian 

kiireellisyys tai muu perusteltu syy ei mahdollista dokumentointia ennen luovutusta, niin 

luovutus kirjataan kuitenkin aina jälkikäteen. Luovutuksen kirjaamisessa voidaan hyödyntää 

liitteen 1 mukaista tallenteiden luovutusdokumenttia. 

Tarkastusoikeus 

Tietosuojalain mukaisesti jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon 

etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 

henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Tarkastusoikeutta ei kuitenkaan ole mm. siinä tapauksessa, että tiedon antamisesta 

saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidylle tai tiedon antamatta jättäminen on 

välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen 

liittyvän valvontatehtävän vuoksi. Kuvamateriaalia ei myöskään luovuteta, mikäli näin 

tehtäessä rikotaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:a salassa 

pidettävistä viranomaisen asiakirjoista.  

Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada 

tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot tietosuojalaissa tarkemmin 

määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti 

allekirjoitettuna osoitteella: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Sosiaali- ja terveysjohtaja 

Vareliuksenkatu 1 32200 Loimaa 

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. 

Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on 

kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 

 

Anni Lintula 

Loimaan terveystoimen tietosuojavastaava 


