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TIETOSUOJASELOSTE 

Päivämäärä: 10.9.2020 (kohtaa 2 päivitetty yhteyshenkilön vaihtumisen johdosta) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14  

1. Rekisterinpitäjä Finavia Oyj  
Y-tunnus: 2302570-2 
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin (vaihde): 020 708 000 

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä 
asioissa 

Nimi: Ari Kumara 
Tehtävä: Vice President 
Käyntiosoite: Lentäjäntie 3, 01530 
Postiosoite: PL 50, 01531 Vantaa 
Puhelin: 020 708 2030 
Sähköpostiosoite: ari.kumara(at)finavia.fi 

3. Tietosuojavastaava Finavia Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)finavia.fi 
Puhelin: 020 708 2828 

4. Rekisterin nimi Finavian kameravalvontajärjestelmät 

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus 
ja käsittelyn oikeusperuste 

Finavian lentoasemia ja sen hallinnoimia kiinteistöjä valvotaan ka-
meravalvontajärjestelmällä, joka tallentaa henkilötietoja tässä se-
losteessa kuvattuun rekisteriin. 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tar-
koituksiin: 
1. Kulunvalvontaan, jotta sekä lentoaseman että lentomatkusta-

misen turvallisuus voidaan varmistaa 
2. Työntekijöiden oikeussuojan takaamiseen 
3. Työnantajan, työntekijöiden sekä asiakkaiden tietojen ja omai-

suuden suojaamiseen 
4. Rikosten ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen 
5. Tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseen 
6. Turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien 

tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen 
7. Vahinkotapausten ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen 

ja selvittämiseen 
8. Asiakaskokemuksen seuraamiseen ja parantamiseen 
9. Tilastollisiin tarkoituksiin 
10. Viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen 
11. Väärinkäytösten estämiseen 

Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat: 
a) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoit-

teen noudattamiseksi (kulunvalvonta lentokentillä, mat-
kustajien ja käsimatkatavaroiden turvatarkastus). 

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osa-
puolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

c) käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä 
unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
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(koskee biometrisen tiedon käsittelyä henkilön yksiselit-
teistä tunnistamista varten videokuvasta tarvittaessa). 

Henkilötietojen käsittely perustuu lentoaseman pitäjän lakisäätei-
seen velvollisuuteen lentoasemien turvaamisen toteuttamisesta. 
EY turva-asetus 300/2008 ja Komission täytäntöönpanoasetus EU 
2015/1998 edellyttävät lentoasemilta lentokenttäalueen sekä len-
toaseman turvavalvotun alueen (SRA) ja sen kriittisen osan (CSRA) 
turvaamista.  

6. Henkilötietojen vastaanottajat Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja luovutetaan valvotusti vain tä-
män tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Materiaalia 
luovutettaessa noudatetaan turvallisia tiedonkäsittely- ja siirtota-
poja. Jokainen materiaalin luovutus dokumentoidaan. 

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää: 
- Toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen laissa säädetyissä ta-

pauksissa, esimerkiksi rikoksen selvittämiseksi 
- Lentoyhtiölle lento-onnettomuusvaaran tai lento-onnetto-

muuden selvittämiseen 
- Lentoaseman alueella ja lentoaseman toimintaan liittyville kol-

mannen osapuolen toimijoille niiden tuotantoprosessien val-
vomisen apuvälineeksi (reaaliaikainen kuvavirta ilman tallen-
nusoikeutta) 

- Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) maini-
tuilla hyväksyttävillä syillä työnantajan edustajalle (henkilö, 
joka edustaa Finaviaa työnantajana) 

- Kameravalvontaoperaattoreille (palvelua tuottava kulloinenkin 
vartiointiliike) 

- Järjestelmien toimittajille järjestelmän tekniseen kehittämi-
seen liittyvään testaamiseen, jota ei voida suorittaa ilman to-
dellista kameroiden kuvaamaa kuvamateriaalia 

Tietojen luovutus perustuu aina vastaanottajan esittämään perus-
teltuun kirjalliseen ja yksilöityyn pyyntöön. 

7. Rekisterin tietosisältö Henkilöistä ja kulkuneuvoista kerättävät tiedot: 

Rekisteriin tallentuvat kuvamateriaalit henkilöistä ja kulkuneu-
voista, jotka kulloinkin ovat kameroiden valvonta-alueella. Val-
vonta-alue käsittää lentoaseman valvontavastuulla olevan maalii-
kennealueen, lentokenttäalueen sekä lentoaseman turvavalvotun 
alueen (SRA) ja sen kriittisen osan (CSRA) sekä näiden alueiden vä-
littömän läheisyyden. 

Kameravalvontajärjestelmien rekisteri muodostuu analogisten tai 
digitaalisten kameroiden tallentamista kuvamateriaaleista. Kuvan 
lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, ku-
van tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta. 

8. Tietolähteet Rekisterin tietolähteenä on Finavia Oyj:n kameravalvontajärjestel-
mät. Rekisterinpitäjä sijoittaa valvontakamerat rekisterin tarkoituk-
sen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiksi katsomiinsa paikkoihin. 
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9. Tietojen luovutukset ja tietojen 
siirto Euroopan unionin tai Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisiin mai-
hin 

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle. 

10. Tietojen säilytysaika Automaattisesti tallentunutta kuvamateriaalia säilytetään kovale-
vyllä enintään kuusi viikkoa nauhoitushetkestä, ellei pidempi aika 
yksittäistapauksessa ole rekisterin käyttötarkoitus huomioiden tar-
peen. 

11. Tietojen suojaamisen periaatteet Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja suojataan teknisillä ja or-
ganisatorisilla toimenpiteillä perusteetonta ja/tai laitonta pääsyä, 
muuttamista ja tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan mukaan 
lukien tämän rekisterin tietojen luvaton luovuttaminen ja siirto. 

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuu-
rein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suo-
jattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain määrätyillä Finavia Oyj:n 
palveluksessa olevilla henkilöillä ja muilla määritellyillä henkilöillä, 
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikilla, joilla on pääsy rekis-
terin tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Finavia Oyj noudattaa tarkkoja tietoturvavaatimuksia IT-järjestel-
miensä pääsyhallinnassa ja pääsyn valvonnassa. Työntekijöitä, 
jotka osana työtehtäviään käsittelevät tämän rekisterin sisältämiä 
tietoja koulutetaan ja ohjeistetaan tietosuojaa ja tietoturvaa koske-
vista asioista säännöllisesti. 

12. Tarkastusoikeus ja sen toteuttami-
nen 

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat il-
moitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekis-
teriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa samalla rekisteröidylle rekisterin sään-
nönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja 
säännönmukaisesti luovutetaan. 

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellä 
kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö tämän tieto-
suojaselosteen kohdassa 2 ilmoitetulle yhteyshenkilölle omakäti-
sesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa. 

13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 
toiseen 

Kun rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle häntä koskevat 
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti lu-
ettavassa muodossa, hänellä on oikeus saada siirrettyä häntä kos-
kevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun; 

a) käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekiste-
rinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja; 

b) käsittely suoritetaan automaattisesti, ja; 
c) jos siirto on teknisesti mahdollista.  

14. Oikeus suostumuksen peruuttami-
seen 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruut-
taa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva 
pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaa-
valla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää sähkö-
postitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle henki-
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lölle. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut henkilötieto-
jen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostu-
mus peruutetaan. 

15. Tiedon korjaaminen, poistaminen 
ja käsittelyn rajoittaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täyden-
nettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheel-
linen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekis-
terinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto 
voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuk-
siaan. 

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsit-
telyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapi-
tävyyden tai rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lainvastai-
suudesta ja vastustanut henkilötietojensa poistamista ja vaatinut 
sen sijaan niiden käytön rajoittamista. Rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä myös silloin, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse ky-
seisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity il-
moittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esit-
tämiseksi tai puolustamiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjän on rajoitet-
tava käsittelyä silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötieto-
jen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odottaessaan sen toden-
tamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut käsittelyperus-
teet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on ra-
joittanut käsittelyä edellä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän 
on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva 
rajoitus poistetaan. 

Korjauspyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 
2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

16. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontavi-
ranomaiselle, mikäli Finavia Oyj ei ole noudattanut toiminnassaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

17. Yhteydenotot Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjalli-
sena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mai-
nitulle yhteyshenkilölle. 

Finavia Oyj voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja var-
mentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Fina-
via Oyj voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 
laissa säädetyllä perusteella. 

Finavia Oyj vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön 
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä muuttaa vastaamisaikaa. 

18. Automaattinen päätöksenteko ja 
profilointi 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä 
rekisteröityjen profiloimiseen. 

19. Tietosuojaselosteen muuttaminen Finavia Oyj kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oi-
keuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verk-
kosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. Finavia Oyj suosittelee rekisteröityjä tutustumaan 
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 


