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Valokuvaaminen Eksoten toimitiloissa
Kuvien ottaminen ja videokuvaaminen mobiililaitteilla on yleistynyt ja kuvien
jakaminen verkossa on helppoa. Vaikka julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittua,
tulee aina muistaa yksityisyyden suoja kuvattavien henkilöiden osalta. Erityisesti
sairaalassa ja muista terveydenhuollon julkisissa tiloissa on tärkeä muistaa, että
toisen ihmisen kuvaaminen ilman hänen suostumustaan voi olla kiellettyä.
Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus kuvata itseään ja muita yleisellä paikalla.
Kuitenkin myös sairaalan ja terveydenhuollon yleisillä alueilla olevilla ihmisillä on
oikeus yksityisyyteensä. Kun nämä kaksi oikeutta ovat vastakkain, on oikeus
yksityisyyteen vahvempi.
Valokuvaaminen tehdään kaikkien läsnäolijoiden yksityisyyttä kunnioittaen!
Valokuvaaminen tehdään kaikkien läsnäolijoiden yksityisyyttä kunnioittaen! Jos
haluaa ottaa kuvia tai videokuvaa sairaalassa, tulee asia sopia aina henkilökunnan
kanssa etukäteen siitä, miten kuvaaminen voidaan tehdä. Tämä koskee myös
sairaalan yleisiä paikkoja, kuten pääaulaa ja yhteispäivystyksen odotushuonetta.
Kuvaamisen pitää aina tapahtua niin, ettei kenenkään yksityisyyttä loukata.
Jokaisella vierailijalla, potilaalla ja työntekijällä on oikeus yksityisyyteen.
Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella ja Eksoten toimitiloissa kuvaaminen
Muun muassa aulat, odotustilat, kahvilat ja toimitilojemme ulkoalueet ovat
julkisia tiloja, joissa kuvaamiseen ei tarvitse erillistä lupaa. Henkilökuntaa tai
muita potilaita ei saa kuvata ilman lupaa.
Kaikki, mikä tapahtuu julkisella paikalla, ei välttämättä ole julkista
Toisen ihmisen kuvaaminen tiloissamme ilman hänen suostumustaan voi olla
kiellettyä ja täyttää salakatselun tunnusmerkit. Salakatselu on rikoslaissa
rangaistavaksi säädetty teko. Kuvaamisen pitää aina tapahtua niin, ettei
kenenkään yksityisyyttä loukata. Erilaisissa hoitotiloissa kuvaaminen edellyttää
luvan henkilökunnalta ja kuvissa tunnistettavasti esiintyviltä asiakkailta lupaa.
Kuvien julkaiseminen ilman kuvattavien henkilöiden lupaa esimerkiksi sosiaalisen
median kanavissa ei ole sallittua.
Luvan kuvaamiseen hoitotiloissa voi antaa kyseisen yksikön esimies. Ota yhteyttä
Eksoten viestintään, joka auttaa järjestelyissä.
Dronen lennättäminen ja kamerakopterilla kuvaaminen
Etelä-Karjalan keskussairaala on miehittämättömien lentoalusten, dronelaitteiden lentokieltoalue. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on perustanut
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tilapäisen rajoittavan UAS ilmatilavyöhykkeen "Etelä-Karjalan keskussairaalan
UAS" 15.11.2021-20.4.2022.
Luvattomien lennokkien lennättäminen on sairaala-alueella kielletty.
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