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Tietosuojaseloste 

1 
Rekisterin nimi 

 

Kameravalvonnan henkilörekisteri 

2 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Suomenlinnan hoitokunta 
 
Osoite 

Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 

Muut yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti kirjaamo(a)suomenlinna.fi  

3 
Yhteyshenkilö rekis-
teriä koskevissa asi-
oissa 

Nimi ja tehtävänimike 

Oskari Reipas, tekninen isännöitsijä 

Osoite 

Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 

Muut yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti valvomo(a)suomenlinna.fi 

4 
Tietosuojavastaava 

Yhteystiedot 

Puhelin 0295 338 460, tietosuoja(a)suomenlinna.fi 

5 
Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus ja oi-
keusperuste 

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä 
rikoksia ja auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Lisäksi valvon-
nalla varmistetaan ja lisätään Suomenlinnan hoitokunnan työntekijöiden, 
asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. Työntekijän pyynnöstä valvontaa 
voidaan kohdistaa myös työntekijän etujen ja oikeuksien varmistami-
seen. 
 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 momentin 
mukaisesti 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 toi-
minnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoproses-
sia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. 
 
Lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa 
yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne-
tussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka 
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työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen 
käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai 
muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen ti-
lanteen selvittämiseksi. 

6 
Rekisterin tietosisältö Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla synty-

nyt valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva- ja ääniai-
neisto mukaan lukien tallennusaika ja -paikka. 

7 
Henkilörekisterin si-
sältämien henkilötie-
tojen säilytysaika 

Henkilötiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvon-
nan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentami-
sen päättymisestä.  

8 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tallentavaan valvontakamerajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä 
kuva- ja ääniaineisto. 

9 
Tietojen siirto, luovut-
taminen ja vastaan-
ottajat 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

10 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. 

11 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

Tallenteet on suojattu pääsynhallinnan keinoin ja tarvittavin muin tietoturvan 
toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalinen 
aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa. Henkilö-
tietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä puolesta oikeutetut 
henkilöt. 
 
Rekisterin sisältämien tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen 
määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen oh-
jeistuksen perusteella. 

12 
Mahdollisen auto-
maattisen päätök-
senteon olemassaolo 

Tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profi-
lointia. 
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13 
Rekisteröidyn oikeu-
det 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitel-
läänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. 
 
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä 
on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja kä-
sitellyistä henkilötiedoista. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai 
poistamaan henkilötietojaan. 
 
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen kä-
sittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tämän selos-
teen kohdassa 15 kuvatulla tavalla. 
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmu-
kaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

14 
Rekisteröidyn suos-
tumuksen peruutta-
minen 

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen. 

15 
Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oi-
keuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yh-
teyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löytyvät tämän selos-
teen kohdasta 3. 
 
Rekisteröidyn on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä asian käsitte-
lyn yhteydessä. 

16 
Muu informaatio 

 

 

 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa:  
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/saannot-ja-ohjeet/kameravalvonta/ 
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