
 

 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
 
 yhdistetty rekisteriseloste ja  
 informointiasiakirja     

  
 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  

      Päivitetty 23.1.2017     
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä  
  

 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja siihen kuuluvat konserniyhtiöt Helsingin 
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, VTKL-Palvelut Oy ja Suomen Diakoniaopisto – SDO 
Oy  
 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki, puh. 09 77 501 
 

 
2. Vastuuhenkilö  
ja yhteyshenkilö  

 
Vastuuhenkilö Olli Holmström, säätiön johtaja 
Yhteyshenkilö turvallisuuspäällikkö Kiikka Sandberg, puh 050 3059643  
- sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hdl.fi 
 

 

3. Rekisterin nimi 

  
Helsingin Diakonissalaitoksen tallentava kameravalvontajärjestelmä  

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  
 
 
 
 

 
Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on 

1. työntekijöiden, asiakkaiden, potilaiden, opiskelijoiden tai muiden tiloissa 
oleskelevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen 

2. omaisuuden suojaaminen 
3. turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaprosesseja vaarantavien tilanteiden 

ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. 
4. rikosten ja vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen   
5. tapahtuneiden rikosten ja vastuukysymysten selvittämisen edistäminen.   

 
 
(Henkilötietolaki 8 § 1 momentin 2,5 ja 6-kohdat, laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä 16§i)   

 
5. Rekisterin tieto-
sisältö  
 

 
Tallennettu digitaalinen kuva.  
 
Kamerat on sijoitettu Diakonissalaitoksen konsernin omistamien ja hallinnoimien 
kiinteistöjen sisäänkäynneille, yleisiin tiloihin, kulkureiteille ja piha-alueille sekä 
erityisen valvontatarpeen takia tiettyihin toiminnallisten syiden takia erityisen 
haavoittuviin kohteisiin. 
 
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 16 §) 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
 

 
Kameravalvontajärjestelmän tuottama kuva.  

 
7. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 
 
Tietoja luovutetaan ainoastaan erikseen pyydettäessä poliisiviranomaiselle rikosten 
tutkinnan edistämiseksi ja tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi.  
 

 
8. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei luovuteta. 



 

 

2 

 

 
9. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 
 

 
Tallenteiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt on määritelty ja rajattu jokaisen 
toimintayksikön osalta. Turvallisuuspäällikkö voi tapauskohtaisesti määritellä 
uudelleen rekisterinpitäjän palveluksessa olevat työntekijät, joilla on oikeus 
tallenteiden käsittelyyn tietyssä yksikössä.  
 
Tallentimet on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Tallenteiden käsittelyyn käytettävät 
laitteet ja järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksien ja salasanalla. 
 
Digitaalista taltiota valvonnasta säilytetään keskimäärin 14 vuorokautta. Jos 
säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, 
nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. 
 

 
10. Rekisteröidyn 
informointi  
 

 
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä olevilla ”kameravalvonta”-kylteillä 
ja tarroilla.  
Rekisteriseloste on nähtävillä Helsingin Diakonissalaitoksen internet-sivuilla, 
turvallisuuspäälliköllä ja säätiön tietosuojavastaavalla. 
 

 
11. Tarkastusoikeus  

 
Henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai 
kirjallisesti yhteyshenkilöille tai heidän määräämälleen. Lisäksi on ilmoitettava 
päivämäärä ja kellonaika, jolloin rekisterin tarkastuksen suorittava henkilö on 
mahdollisesti tallentunut videokuvaan. Kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta 
päättää turvallisuuspäällikkö tai hänen nimeämänsä vastuuhenkilö.  
(Henkilötietolaki 26§) 
 

 
12. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista  
 

 
Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, eikä tieto yleensä voi olla 
virheellistä. Rekisteröity voi kuitenkin henkilötietolain 29 §:n mukaisesti esittää 
virheen korjaamista koskevan pyynnön turvallisuuspäällikölle.   
(Henkilötietolaki 29§) 
 

            


