
Rekisteröidyn informoiminen 
 

 

1 Rekisteri: Kameravalvonnan kuvarekisteri  

2 Rekisterinpitäjä  

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 

PL 213, 90101 OULU 

vaihde 040 1415 141, sposti: kirjaamo@osekk.fi 

3 Rekisterin vastuuhenkilö : Petri Walter turvallisuuspäällikkö 

4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Turvallisuuspäällikkö 

PL 213, 90101 OULU 

P. 0504642005 

petri.walter@osekk.fi 

5 Osekk tietosuojavastaava  

suunnittelupäällikkö/tietosuojavastaava 

PL 213, 90101 OULU 

tietosuojavastaava(at)osekk.fi 

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste   

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu omaisuuden 
suojaamisessa ja lakisääteinen velvoite ympäristön turvallisuuden varmistamisessa. Tallentavalla 
kameravalvontajärjestelmällä on tarkoitus myös suojata henkilökunnan työrauhaa sekä lisätä 
työturvallisuutta. Tätä tarkoitusta varten rekisteriin tallennetaan OSEKK:n yksiköiden ja kohteiden 
kiinteistöissä tai niiden välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden kuvia.  

Valvontakameroita on esimerkiksi kiinteistöjen:  

• it-luokka- ja -laitetiloissa  

• aulatiloissa ja käytävillä 

• rakennusten sisääntuloissa  

• rakennusten välittömässä läheisyydessä. 

 

7 Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika  

Noin yksi (1) kuukausi tallennushetkestä. 

8 Henkilötietoryhmät  

Kameravalvonnan alueella liikkuneet henkilöt 



9 Säännönmukaiset tietolähteet  

Koulutuskuntayhtymän kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä 
kuva-aineisto. 

 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Viranomaiset voivat pyytää tallenteita esitutkinnan suorittamiseksi. 
Viranomaisille luovutetuista tallenteista ja niiden käyttämisestä vastaa asianomainen viranomainen. 

Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle ja luovutukset dokumentoidaan. 

 

11 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Ei siirtoja 

12 Rekisterin suojauksen periaatteet  

Digitaalisessa muodossa tietokoneen kovalevyllä oleva rekisteri on suojattu viisitasoisella 
salasanasuojauksella, jonka käyttöä valvoo rekisterin vastuuhenkilö. Kovalevytallentimet sijaitsevat 
joko erillisissä tele- ja turvalaitetiloissa, tai muissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan 
auktorisoidulla henkilöstöllä. Rekisterin tiedot säilyvät noin kuukauden, jonka jälkeen ne tuhotaan 
tallentamalla niiden päälle uutta kuvamateriaalia. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Kameravalvonnassa syntyviä tallenteita saavat käsitellä vain henkilöt, joiden työtehtäviin se 
kuuluu. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito-	ja vaitiolovelvollisia. 
Salassapito-	ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Työelämän 
tietosuojalain 17 §:n 2 momentin mukaan tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole 
tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Hävittämisen osalta on otettava huomioon 
myös henkilötietolain mukainen tarpeellisuusvaatimus, sekä säännökset henkilörekisterin 
hävittämisestä. Tallenteen saa kuitenkin lain mukaan säilyttää tämän määräajan jälkeen, jos se on 
tarpeen ennen säilyttämisen enimmäismääräajan loppua selvitettäväksi tulleen häirintään, 
ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen liittyvän asian tai työtapaturman tai muun rikosasian 
loppuunsaattamiseksi. 

Tallenne voidaan myös säilyttää, jos työnantaja tarvitsee tallennetta työsuhteen päättämisen 
asianmukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen syy. 
 
 

13 Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo  

Ei ole 

14 Tarkastusoikeus  

Henkilötietolain 26§:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kameravalvonnasta syntyvän kuvarekisterin 
erityispiirteiden vuoksi, ei kuitenkaan ole mahdollista esittää rekisteröidylle tarkkaa sisältöä hänestä 
syntyneistä tiedoista. Tämä johtuu siitä, että samaan rekisteriin ja kuviin tallentuu myös muita alueella 
samaan aikaan liikkuneita. Muiden rekisterissä olevien tietosuojan varmistamiseksi emme esitä tallenteita 
tarkastusoikeuden yhteydessä vaan voimme esittää rekisteröidylle ne alueet joilta, tietoa rekisteriin tallentuu. 

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

 

 



 

15 Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. 
Kameravalvontajärjestelmään ei tallennu käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta, 
puutteellista tai vanhentunutta tietoa. Tästä syystä korjauspyyntöä ei voi esittää. 
 

16 Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteriin tallentuvia yksittäisen henkilön tietoja ei voida poistaa rekisteristä, aiheuttamatta merkittävän 
tiedon menettämistä. Rekisteriin tallentuneita tietoja käsitellään vain edellä kuvattujen tilanteiden yhteydessä 
ja ne tuhoutuvat automaattisesti noin kuukauden kuluttua tallennuspäivämäärästä. Tästä syystä yksittäisen 
henkilön tietoja ei voida rekisteristä poistaa.     
  

 
 17 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet  

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia 
sekä markkina -	ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 
Tästä syystä henkilötietolain mukaisia rekisteröidyn oikeuksia kieltää käsittelemästä häntä 
koskevia edellä mainittuja tietoja ei tarvitse toteuttaa.  
 

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, koska käsittely ei perustu suostumukseen 
tai sopimukseen.  

 
Keskeinen lainsäädäntö:  
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999) 
 
18 Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, ettei rekisterinpitäjä ole toiminut 
asiassa lain ja asetusten mukaisesti.  

 

 

 

 

 


