
 

 
 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, KAMERAVALVONTA 
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 

pvm: 15.5.2018 

 
Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin 

henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot ja muut luonnollisen henkilön 

tunnistamiseen liittyvät tiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, 

mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tällä lomakkeella Mäntän 

Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy tiedottaa työntekijöilleen ja asiakkailleen tallentavan kameravalvonnan 

käyttötarkoituksesta. 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 

2. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Työnjohtaja Kauko Jaatinen 
Noronkatu 9 
35820 Mänttä 

3. Rekisterin nimi ja 
käyttötarkoitus 

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n kameravalvonnan 
henkilörekisteri 

 

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten 
selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja 
lisätä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n henkilökunnan ja 
asiakkaiden turvallisuutta. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja 
vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa 
liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. 

 

− Kulunvalvonta 

− Henkilöturvallisuuden varmistaminen 

− Turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen 

− Yleiselle turvallisuudelle uhkaa aiheutuneen 
tilanteen selvittäminen 

− Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa 
aiheuttaneen tilanteen selvittäminen 

− Omaisuuden suojaaminen 

− Tuotantoprosessien toiminnan valvominen 
− Väärinkäytöksien estäminen 

− Väärinkäytöksien selvittäminen 

− Työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen * 
 

Kuvattavia informoidaan pääsääntöisesti kuvauspaikoilla näkyvillä 
”Tallentava kameravalvonta” –kylteillä ja/tai –tarroilla. 
Pyydettäessä toimitetaan nähtäväksi rekisteriseloste. 

 

 
Lainsäädäntö: 



 

 Henkilötietolakia (523/1999) ja sen periaatteita sovelletaan 
henkilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan tallentavan 
kameravalvontajärjestelmän avulla tai kun henkilötietoja 
kerätään muunkin kameravalvontajärjestelmän avulla. 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia alustalle (tallentava 
video, 
tietokone, massamuistilaitteet tms.) kiinnitettyjä tietoja, jotka 
voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista henkilöä koskevaksi 
(esimerkiksi kuva). 

 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 
momentin mukaisesti työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa 
välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa 
valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa 
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen 
turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai 
tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä 
turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien 
tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. 

 
Lisäksi rekisterin tietoja on oikeus työnantajalla käyttää yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa 
yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen 
toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun 
taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja 
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä 
työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai 
uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. 

4. Rekisterin 
tietosisältö 

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n kameravalvonnan piiriin 
kuuluvissa tiloissa, kiinteistön ulko-ovilla syntynyt, vesihuollon 
tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama 
kuva-aineisto, mukaan lukien tallennusaika ja tallennuspaikka. 
Pääsääntöisesti henkilöiden puhe ei tallennu. 

 

− Tallentuneet henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. 

− Rekisteriin tallentuu asiakas- tai palvelusuhteen, 
jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi tietoja. 

− Rekisteriin kuuluu myös aineiston perusteella laaditut raportit 

− Tietoja yhdistetään tarvittaessa esim. 
rikosepäilyselvityksissä muihin kulunvalvontaan tai 
turvallisuuteen liittyvien rekisterien tietoihin (esim. ovien 
sähköiset avaamiset kulkuoikeuksilla). 

5. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden 
välittämä kuva- ja ääniaineisto 

6. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 

Ei säännönmukaista luovutusta. 
 

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin poliisille 
tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä 
tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.  



 

  

Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

Tallentimet säilytetään valvotuissa tiloissa ja tallenteet 
salasanalla suojattuna tietokoneen kovalevyllä. Tallenteiden 
käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille. 

 

Sähköiset ylläpitojärjestelmät: Videotallentimet ja tietokonelaitteistot 
 

Sähköinen aineisto ja tallenteet: Säilytysaika on keskimäärin 21 vrk, 
enintään yksi (1) vuosi. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, 
rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa 
säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika. 
Tallennuslaitteita ja tallenteita säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai 
lukittavissa kaapeissa ja niitä pääsee käsittelemään vain valtuutetut 
henkilöt. 

 
Paperiaineisto: Raportit ja paperiset tulosteet arkistoidaan. Raportit 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa ja niitä 
pääsee käsittelemään vain valtuutetut henkilöt. 

Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Lainsäädäntö: 
 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon 
etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä 
ole häntä koskevia tietoja. 

 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 
tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto. 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 
korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. 
Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta 
ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Tiedon korjaaminen ja 
tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 

Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan reksiterin 
vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta 
korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai 
tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi 
vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan 
hallituksen 
päätökseen. 

 

*Tilanteessa, jossa kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tulevan työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu 
työnantajan ja työntekijän välillä. Työnantaja saa tässä tilanteessa käsitellä vain välittömästi työsuhteen kannalta 
tarpeellisia tietoja eikä tästä tarpeellisuus-vaatimuksesta voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Jos työntekijä pyytää, valvonta 
on heti lakkautettava. 


