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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Sosiaalilautakunta 

Osoite 
Keskustie 7, 23360 Kustavi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 8426600    e-mail: kustavi@kustavi.fi  
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Sosiaalijohtaja 
puh. 050 338 8351 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Anja Nuppumäki 
puh. 044 742 6613 
 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Kameravalvonta tehostetussa palveluasumisessa 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 

 
Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja selvittää tiloissa oleske-
levien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökun-
nan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suo-
jasta työelämässä.)  
 
Tämän lisäksi työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suo-
jasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksi-
löidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, nais-
ten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häi-
rinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän 
ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapatur-
man tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen ti-
lanteen selvittämiseksi. 
  
Keskeinen lainsäädäntö:  
- Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16-17 § 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää tehostetussa palveluasumisessa kameravalvonnan piiriin kuulu-
vissa tiloissa ja alueella syntyneen jatkuvasti tallentuvan kuva-aineiston sekä sen tal-
lennusajan- ja paikan. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto. 
 
 
 
 

mailto:kustavi@kustavi.fi
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Rekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan erikseen pyydettäessä poliisiviranomai-
selle tapahtuneiden rikosten selvittämiseksi. 
 
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan 
tarkoituksen toteuttamiseksi. Erityisen syyn, kuten poliisitutkinnan, vuoksi tallen-
teita voidaan tarvittaessa säilyttää pidempään. Pääsääntöisesti tallentuneet tiedot 
poistuvat rekisteristä automaattisesti noin kahden viikon kuluessa, ellei siihen 
mennessä ole esitetty syytä tietojen pidemmälle säilytysajalle 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Kameravalvonta järjestetään Vivago Vista –ohjelmalla, johon pääsy on suojattu 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeudet ohjelmaan on rajattu toimenku-
van mukaisesti ja käyttöä valvotaan lokitietojen avulla.  
  
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät ja katselevat työnteki-
jät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Nämä velvollisuudet jatkuvat myös palve-
lusuhteen päätyttyä. Työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä 
koskevan tietosuojasitoumuksen.  
  
Hankittaessa palveluja ulkopuoliselta palveluntuottajalta, huolehditaan tietoturvan 
ja -suojan toteutumisesta palveluntuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.  
 

10 
Tietojen tarkastus, 
oikaisu ja poista-
mis- oikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus, oikaisu ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa kun-
nan internet-sivuilta: http://www.kustavi.fi/kunta/tietosuoja 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastolla. 
 

http://www.kustavi.fi/kunta/tietosuoja
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Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
 
 
 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 
 
Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 

 


