REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 16.1.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Keravan kaupunki
Osoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Muut yhteystiedot: PL 7, 04201 Kerava, puhelin 09 29 491 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Vastuuhenkilö:
Toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
Yhteyshenkilöt:
Arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja Raija Hietikko, puh. 040 318 3211
Terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen, puh. 09 29 491 (vaihde)
Osoite: Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2, 04200 Kerava
Muut yhteystiedot: puhelin 09 29 491 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Keravan terveyskeskuksen, palvelukeskus Hopeahovin ja hoivakoti Vomman
lääkehuoneiden/-kaappien kameravalvontajärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Keravan terveyskeskuksessa, palvelukeskus Hopeahovissa sekä hoivakoti
Vommassa olevien lääkehuoneiden/-kaappien tallentavien
kameravalvontajärjestelmien tarkoituksena on:
a) työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden
varmistaminen
b) omaisuuden suojaaminen
c) tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
d) turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden
ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.
Kameravalvontaa ei saa käyttää yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla, mutta
työnantaja voi kuitenkin lain yksityisyyden suojasta työelämässä 16 §:n 1 momentin
estämättä kohdentaa kameravalvonnan tiettyyn työpisteeseen, jossa työntekijä
työskentelee, jos tarkkailu on välttämätöntä edellä mainittujen a-d –kohtien
perusteella. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 16 § ja
Henkilötietolaki 1-3 luku 523/1999)

5. Rekisterin
tietosisältö

Tämän rekisterin mukainen kameravalvonta toteutetaan Keravan terveyskeskuksen,
palvelukeskus Hopeahovin ja hoivakoti Vomman lääkehuoneissa/-kaapeilla. Siihen
tallentuvat valvontakamerajärjestelmien kuvatallenteet aika- ja paikkatiedoilla.
Rekistereihin tallentuvat kussakin lääkehuoneessa/-kaapilla kameravalvonnan
kattamilla alueilla liikkuvien ja oleskelevien henkilöiden kuvat.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmien tuottamat kuvat ja videokuva Keravan terveyskeskuksen,
palvelukeskus Hopeahovin ja hoivakoti Vomman lääkehuoneista/-kaapeista.
Ei muita ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä
Kameroiden sijainnit:
1. Keravan terveyskeskuksen (Metsolantie 2) lääkehuoneet/-kaapit:
 1. krs toimenpideyksikön lääkekaappi
 1. krs päivystyksen lääkehuone
 1. krs päivystyksen lääkekaappi
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 1. krs korvaushoitohuone
 2. krs kotisairaalan lääkekaappi
 2. krs akuuttihoidon osaston lääkehuone
 2. krs kuntouttavan hoidon osaston lääkehuone
 2. krs hoivaosasto Helmiinan lääkehuone
2. Palvelukeskus Hopeahovin lääkekaappi (Metsolantie 4)
3. Hoivakoti Vomman lääkehuone (Kisapolku 3)
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden
suojasta työelämässä 759/2004). Tietoja luovutetaan poliisille rikosmenettelyn kautta
niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

8. Tietojen siirto EU:n Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin
A. Manuaalinen aineisto
suojauksen
periaatteet
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tallennus tapahtuu ainoastaan rekisterissä mainituissa tiloissa ja mainituilla laitteilla.
Järjestelmien tallentimet ovat lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain määrätyillä
henkilöillä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan johtoryhmä on linjannut terveyskeskuksen,
palvelukeskus Hopeahovin ja hoivakoti Vomman lääkehuoneiden/-kaappien
kameravalvontatietojen tarkasteluun oikeutetut henkilöt seuraavasti:
 Arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja
 Asumispalvelujen päällikkö
 Hoivakoti Vomman esimies
 Kuntouttavan hoidon osaston esimies
 Akuuttihoidon osaston esimies
 Hoivaosasto Helmiinan esimies
 Terveyspalvelujen johtaja
 Johtava ylilääkäri
 Terveydenhoidon esimies
 Hallintopäällikkö
 ICT-kehittämispäällikkö
 Kaupunkitekniikan työnjohtaja
 Turvallisuuspäällikkö
Lisäksi Avarn Security Oy:n vartijoilla on oikeus tarkastella em. kameravalvontatietoja,
sillä yritys toimii palveluntuottajana kaupungin seuraavissa turvallisuus- ja
vartiointipalveluiden hankinnoissa:
 Hankintasopimus nro 1: Hälytysvalvontakohteet ja piirivartijan suorittamat
hälytyskäynnit hälytysvalvontakohteissa
 Hankintasopimus nro 3: Paikallisvartiointipalvelut sekä sosiaali- ja
terveystoimialan turvallisuuspalvelut
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Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ja
viranhaltijat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

