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Laadittu/päivitetty:  19.10.2021 

1. Rekisterinpitäjä Sivistyslautakunta 

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostisoite) 
Koulutie 16A 
72300 VESANTO 
 

2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
- henkilö, johon asiakas voi 
ottaa yhteyttä 
henkilötietojen käsittelyä 
koskevissa asioissa 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Jaana Ruuskanen 
p. 0503879966 
jaana.ruuskanen@vesanto.fi 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Kimmo Salo, p. 044 2825583 
kimmo.salo@vesanto.fi 

3. Rekisterin nimi 
 

Vesannon yhtenäiskoulun kameravalvonta 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
/henkilötietojen 
käsittelyn laillinen 
perusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ 
☐  

Rekisterin käyttötarkoituksena on  
- työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen 
turvallisuuden varmistaminen  
- koulukiinteistön ja muun omaisuuden suojaaminen 
 - palvelutuotantoon liittyvän asianmukaisen toiminnan valvominen  
- turvallisuutta, omaisuutta tai palvelutuotantoa vaarantavien tilanteiden 
ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen 
 
 Tallenteita saa käyttää myös työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, tasa-arvolaissa ja työturvallisuuslaissa tarkoitettujen 
häirinnän, ahdistelun tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi tai 
toteennäyttämiseksi, jos työnantajalla on perusteltu aihe epäillä työntekijän 
syyllistyneen tällaiseen käytökseen, sekä työtapaturmien selvittämiseksi. 
Keskeinen lainsäädäntö: - EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) - 
Tietosuojalaki (1050/2018) - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
(759/2004) - Työturvallisuuslaki (738/2002) 
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5. Rekisterin 
tietosisältö 
- mitä tietoja rekisteröidystä 
kerätään, kuvaus 
rekisteröityjen ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä 

Tallentavan kameravalvonnan piiriin kuuluvat ulko- ja sisätiloissa syntyneet 
kuvatallenteet mukaan lukien tallennusaika ja -paikka. Valvonnasta 
ilmoitetaan kameravalvontakylteillä valvotuille alueille saavuttaessa. 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan tallentavalla kameravalvontalaitteistolla kerätystä kuva- ja 
videoaineistosta. Laitteistot tallentavat pääsääntöisesti liiketunnistuksesta 
24/7, sekä ottavat kuvan 20s välein. 

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
henkilötietojen siirto 
kolmansiin maihin tai 
kansainväliselle 
järjestölle 

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on 
peruste tietojen saamiseksi. 

  

8. Henkilötietojen 
säilytysaika  
(eri tietoryhmien 
poistamisen 
suunnitellut määräajat) 

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin    
voimassa    olevia    säännöksiä    ja    määräyksiä    sekä    kunnan 
arkistointisuunnitelmaa. 

9. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 
- yleinen kuvaus teknisistä ja 
organisatorisista 
turvatoimista 

Sähköisesti tallennetut tiedot 
☒ Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat 
☒ Tietojen käyttöä valvotaan (esim. lokitiedoin) 
☐ Muulla tavoin, miten: 

Tieto säilyy noin 12 viikkoa, jonka jälkeen tallennus alkaa alusta ja vanhat 
tiedot häviävät. Rehtorit on nimetyt yhteyshenkilöiksi, joilla on oikeus katsoa 
tallenteita.  
Kamerajärjestelmän keskuslaitteistot (keskusyksikkö, tallenninpalvelin ja 
näyttö) on sijoitettu lukittuun tilaan, johon on kulkuoikeus vain nimetyillä 
henkilöillä. Laitteistot ovat suojattu salasanalla. Kuvatallenteesta voidaan 
ottaa kopio, mikä epäillään tapahtuneen rikos. Kopiota säilytetään 
selvitettävän asian käsittelyn ajan. 
 

10. Tarkastusoikeus   Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Henkilö voi osoittaa 
tarkastuspyynnön Vesannon kunnalle henkilökohtaisella käynnillä tai 
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla 
(yhteystiedot kohdassa 2). Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla 
rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan päällä tietoihin. Rekisteröidyn on 
todistettava henkilöllisyytensä ennen tarkastusta.   
 

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 
11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

 

12. Oikeus vaatia 
tietojen poistamista 

 

13. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet 
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa tai oikeus 
pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pois lukien lain 
velvoittamat tiedot. Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista 
saat täältä: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi 
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14.  yhteystiedot Rekisteritietojen tarkastus-, korjaamis-, poisto- ja täydennyspyyntö- 
lomakkeet löytyvät verkosta: https://www.vesanto.fi/tietosuojaselosteet 
 
Tietopyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle Vesannon kuntaan  
Vesannon kunta, Keskustie 5, 72300 Vesanto, vesannon.kunta@vesanto.fi 
 

 


