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1. Rekisterin nimi  
 

Kameravalvonta / Urheilukenttä, Lintharjun koulukeskus ja asematunneli 
 
Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistet-
tavissa. Jos kameranvalvontajärjestelmä tallentaa tunnistettavaa kuvaa tai ääntä, 
kyse on henkilötietojen automaattisesta käsittelystä, johon sovelletaan lähtökoh-
taisesti EU:n tietosuoja-asetusta ja sitä täydentävää kansallista lainsäädäntöä. Tal-
lentavan kameravalvonnan harjoittaja käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän 
avulla, ja on tietosuojalain tarkoittama rekisterinpitäjä. 
 

2. Rekisterinpitäjä ja vas-
tuuhenkilö 

 

Suonenjoen kaupunki / Tekninen lautakunta 
PL 13 
77601 Suonenjoki 
Tekninen johtaja, Kimmo Hälinen 
Puh. 0400 377 761 
kimmo.halinen@suonenjoki.fi 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö  
 

Toimistosihteeri Tiina Piitulainen 
Puh. 044 758 1481 
tiina.piitulainen@suonenjoki.fi 
 

4. Tietosuojavastaava Suonenjoen kaupungin tietosuojavastaava, Hanna Heikkilä 
Puh. 044 758 1452 
hanna.heikkila@suonenjoki.fi 
 

5. Henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus 

 

- Henkilöturvallisuuden varmistaminen 
- Turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen 
- Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen 
- Omaisuuden ja tiedon suojaaminen 
 
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (tietosuoja-asetus art. 6): 
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpi-
täjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 

Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyt val-

vontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto mukaan lukien 

tallennusaika ja tallennuspaikka. 

 

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: 

- Tallentuneet henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. 

 

7. Säännönmukaiset tieto-
lähteet 

 

Tietolähteenä on tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välit-
tämä kuva-aineisto. 

8. Tietojen säännönmukai-
set luovutukset ja tieto-
jen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ilman rekisteröidyn lupaa tietoja voidaan luovuttaa vain, jos rekisterinpitäjällä on 
siihen velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn vuoksi.  
 
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Suojauksen periaatteet 
 

Sähköiset tiedot (tallenteet) on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee kä-
sittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä siinä laajuudessa kuin työtehtävät 
edellyttävät. 
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Järjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joi-
den käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 
käyttöoikeus on myönnetty. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan lokitiedostoin.  
 
Järjestelmän käyttäjä vastaa siitä, että tallenteita katsottaessa, paikalla on vain asi-
anmukaiset henkilöt. Henkilöitä, jotka käsittelevät tallenteita sitoo vaitiolovelvolli-
suus tallenteista saamistaan tiedoista. 
 
Kameravalvonnasta ei synny manuaalista aineistoa. 
 

10. Tietojen säilyttäminen, 
arkistointi ja hävittämi-
nen 

Tallenteiden päälle nauhoittavan ominaisuuden vuoksi tallenteet säilyvät käytän-
nössä säilyvät 1-4 viikkoa.  
Jos tänä säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvi-
tystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi 
tarvittava aika. 
 

11. Tiedottaminen ja tarkas-
tusoikeus  

Kuvattavilla on oikeus tietää kameravalvonnasta. Suonenjoen kaupunki tiedottaa 
kameravalvonnasta ”alueella kameravalvonta” –kyltein. 
 
10.1 Tarkastusoikeus  
Jokaisella on tarkastusoikeus rekisterinpitäjän henkilörekisterissä oleviin itseään 
koskeviin henkilötietoihin, myös esim. kameravalvonnan yhteydessä tallentuviin 
tallenteisiin, kuvaan ja ääneen.  
 
Käytännössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisim-
man tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Joskus pyynnön esittäjän voi 
olla tarpeen liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma kuvansa. Tarkastusvaatimus tulee 
esittää kameravalvonnan vastuuhenkilölle tai kaupungin tietosuojavastaavalle. 
 
Pyynnöt käydään tapauskohtaisesti läpi. Samalla tarkastellaan myös sitä, onko tie-
tojen antaminen muiden rekisteröityjen oikeudet huomioiden mahdollista. 
Pyynnöt käsitellään tarkoituksenmukaisella kokoonpanolla teknisten palveluiden ja 
tietosuojavastaavan kesken.  
 
Kameravalvontatallenteita ei ole mahdollista luovuttaa rekisteröidyille. Tarkastus-
oikeudesta päättää tekninen johtaja. Kielteisessä päätöksessä ilmoitetaan lakiin pe-
rustuvat kieltäytymisen syyt ja liitetään valitusosoitus. 
 
10.2 Oikeus vaatia tiedon poistamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa korjaamista tai poista-
mista, jos tieto on virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta.  
 
10.4 Muut oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli re-
kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voi-
massa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700 
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