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REKISTERIN NIMI  
  
  

  
Terveyskeskuksen tallentava kameravalvontajärjestelmä  

  
Rekisterinpitäjä  
  
  

  
Virtain kaupunki, terveyskeskus 
postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
käyntiosoite: Sairaalantie 1, 34800 Virrat 
puhelin: (03) 485 311  
  

  
Rekisterin vastuuhenkilö  

  
  
  
  
Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö  
  
  

  
Jari Kolkkinen 
Toimitusjohtaja 
Sairaalantie 1  
34800 Virrat  
puhelin (044) 715 1200 
  
Kirsi Mäkinen 
Sairaalantie 1 
34800 Virrat  
puhelin (044)7152075 

 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/rekisterin 
käyttötarkoitus  
  
  

 
Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on ehkäistä kohteen 
omaisuutta, henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja 
auttaa tapahtuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä.  
  
Tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä pyritään suojaamaan 
asiakkaiden ja henkilökunnan työrauhaa, lisätä heidän turvallisuuttaan, 
valvoa kiinteistön kuntoa ja materiaalin säilyvyyttä sekä auttaa 
järjestyksen ylläpidossa. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan 
kiinteistössä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien 
henkilöiden tietoja.   

 
 Rekisterin tietosisältö   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Valvontakameran kuvatallenne kameran alueella liikkuvien henkilöiden 
kuva:  

• rakennuksissa  
• sisääntuloissa  
• rakennusten välittömässä läheisyydessä  

 Talletusaika on keskimäärin 15vrk. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus 
vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä 
osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika.  
  
Järjestelmään kerätään tietoa vain asioiden hoitamisen kannalta 
tarpeellisista kohdista.   
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Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle  
  
  

  
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja 
voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla on oikeus 
rekisteristä saada tietoja. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin 
rekistereihin.  

  
Rekisterin suojauksen 
periaatteet  
  

  
Digitaalinen aineisto:  
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva 
rekisteri on valvotussa tilassa ja aineiston käsittely mahdollistuu vain 
salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään n. 15 vrk, ellei ole erityistä 
syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan automaattisesti tallentamalla niiden 
päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla, 
kopioimalla ja monitorivalvonnalla.   
  
Tallennetun aineiston käsittely vaatii salasanan, joita on vain 
tietoturvavastaavalla ja hänen sijaisellaan. Tallennettua aineistoa 
voidaan tutkia vain rikosepäilyjen yhteydessä viranomaisten 
pyynnöstä. Tehdyistä tallennetun tiedon tarkastelusta kirjautuu 
järjestelmään lokitiedot, jota seurataan säännöllisesti. Kameroiden 
kuvaamaan nykyhetken valvontaa suorittaa turvallisuussyistä 
vuodeosaston henkilökunta.   
  

  
Rekisteriin tallennettavien 
informointi  

  

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”nauhoittava 
kameravalvonta” – kylteillä ja/tai – tarroilla. Lisäksi tallennuspaikoilla 

on pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.   
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