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KAMERAVALVONTASUUNNITELMA JA TALLENTEIDEN REKISTERI-
SELOSTE 
   EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 
   Tietosuojalaki (1050/2018) 
   Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 5 luku 
   Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) 
   Laatimispvm: 21.12.2022 
 
 

 
 

 
1. Valvonnan toteuttaja ja 
rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Helsingin Bussiliikenne Oy 
 
Yhteystiedot 
Nauvontie 3, 00280 Helsinki, p. 010 477 4750 

 
2. Toiminnasta vastaava 
henkilö 

 
Rekisterin vastuuhenkilö: Mika Seppänen 

Tietosuojavastaava: Mikko Piironen 

 
 
 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Helsingin Bussiliikenne Oy:n linja-autojen kameravalvontajärjestelmä 

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
ja käsittelyn perusteet 

 

 

Kameravalvonnan tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on Helsingin Bussilii-
kenne Oy:n linja-autoissa tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan ennaltaehkäisemi-
nen ja selvittäminen, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden parantaminen 
sekä yhtiön omaisuuden suojaaminen. 

 

 

 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
 

  
Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia.  
 
Valvontakamerat ovat käytössä ympäri vuorokauden ja tallennus tapahtuu kova-
levylle. Kamerat eivät tallenna puhetta. 
 

 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

 

 

Valvontakameroiden tallentama kuvamateriaali. 

 

7. Arvio toiminnan 
lainmukaisuudesta ja 
perusteista sekä käsittely 
henkilöstön kanssa 

 

 

Samaa valvontatulosta ei ole saavutettavissa ilman tallentavaa kameravalvontaa. 

 

Linja-autoissa tapahtuu ajoittain ilkivaltaa, uhkatilanteita ja varkauksia, joista 
aiheutuvilta vahingoilta ja seurauksilta suojautumiseen kameravalvonta on toimiva 
keino. Työntekijöiden yksityisyyteen ei puututa enempää kuin on välttämätöntä 
(ks. alla kohta 8). Rekisterinpitäjän oikeutetun edun (ks. yllä kohta 4.) suojaamisen 
vaikutukset ylittävät sen riskin, jonka hallitusti toteutettu 

valvonta aiheuttaa rekisteröidyn (tallenteelle tallentuneen) henkilön yksityisyyden 
suojalle. 

 



Valvonnan sisältöä ja laajuutta arvioidaan yhdessä henkilöstön kanssa. 

 

 

 
8. Tallenteiden tutkinta ja 
säilyttäminen   

 
Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn. Tallenteiden 
tutkinta edellyttää vakavasti otettavaa havaintoa linja-autossa tapahtuneesta 
rikoksesta tai ilkivallasta. Tässä rekisteriselosteessa nimetty toiminnasta vastaava 
henkilö (kts. kohta 2). arvioi, onko kameratallenteiden tutkintaan johtava havainto 
vakavasti otettava. Tallenteita saavat käsitellä ainoastaan nimetyt esihenkilöt. 
 
 
Kameravalvontapisteissä tapahtuva tallennus on jatkuvaa ja tallenteet säilytetään 
3–14 vuorokauden ajan. Tämän jälkeen uusi tallenne tuhoaa aiemman. Jos säily-
tysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, säi-
lytetään tallennetta tältä osin rikoksen selvittämiseen tarvittava aika. 
 
 
Tallenteita säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat varikoiden yhteydessä luki-
tuissa tiloissa. Palvelimet eivät ole verkossa. 
 

 
9. Säännönmukaiset 
tallenteiden luovutukset tai 
niiden siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 
 

 
Tallenteita ei säännöllisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.  
 
Rikosepäilytapauksissa tallenne voidaan luovuttaa poliisille. Pyynnöstä tallenne 
voidaan luovuttaa myös muulle valvovalle viranomaiselle. 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
10. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

 
Valvontakameroiden ohjausyksikkö ja kovalevy sijaitsevat paikassa, johon on 
rajoitettu pääsy. Tallenteiden käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, 
jotka ovat ainoastaan nimettyjen esimiesten tiedossa.  
 

 
11. Rekisteriin liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä 
häntä koskevia tallenteita, oikeus tutustua näihin tallenteisiin, sekä tarvittaessa 
vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekiste-
rinpitäjä voi kieltäytyä rekisteröidyn tutustumista, oikaisua, poistamista tai siirtoa 
koskevasta pyynnöstä laissa säädetyin perustein. 
 
Tutustumisoikeus toteutetaan joko toimittamalla rekisteröidylle jäljennös tallen-
teesta tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona siten, että toiminnasta vastaava 
henkilö näyttää tallenteen rekisteröidylle.  
 
Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi 
tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään ja todistamaan henkilölli-
syytensä. Tarkastuspyynnöstä voidaan periä maksu, jos edellisestä pyynnöstä on 
kulunut alle vuosi.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisterinpitäjä 
ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 

 
12. Rekisteröityjen infor-
mointi 
 

 
Tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan linja-auton sisäänkäynnillä ja mat-
kustamossa. 

 
13. Rekisterin hallinto 

 
Yhtiön toimitusjohtaja päättää: 
 



- rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoi-
keuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteut-
tamisesta, tietojen korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta 
- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta 
- rekisterin suojaamisesta, tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämi-
sestä 
- rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään 
 

 


