
Kameravalvonnan rekisteriseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  

Laatimispäivä: 14.12.2020 

 

1  

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Kusmiku Oy 

Osoite 

Savontie 7, 18100 Heinola 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

2  

Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

M.Leppälä 

Osoite 

Vanhatie 45, 18300 Heinola 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 036 6653 

3  

Rekisterin nimi 

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri 

4 

Oikeus 
kameravalvontaan 

Henkilötietolaki 8 §, rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen 
jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys 
rekisterinpitäjän toimintaan sekä kameravalvonnan alueesta kertovat 
merkinnät. 

5 

Kameravalvonnan 
tarkoitus 

Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja suojella valvottavan 
alueen piirissä Kusmiku Oy:n omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia, 
ilkivaltaa ja lisätä alueella toimivien työntekijöiden ja ihmisten 
turvallisuutta, sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 
§:n viidennen kohdan mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin sekä 
työturvallisuuslain (738/2002) 27 §:ään ja lain yksityisyyden suojasta 
työelämässä (759/2004) 16 ja 17 §:iin. Rekisterin tietoja työnantajalla on 
oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
(759/2004) 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. 

 

 



6 

Kameravalvonnan 
toteutus 

Kameravalvontaa toteutetaan alueilla, jotka merkitään kyltein. Alueena 
ovat kiinteistön sisätilat. Kusmiku Oy:n omistajat, toimitusjohtaja ja 
vastaavat esimiehet voivat seurata reaaliaikaisesti kameroiden valvonta 
alueilta lähettämää kuvaa. Päätteet on sijoitettu siten, etteivät ulkopuoliset 
voi seurata kuvaa. 

7 

Kameratallenteiden 
käyttötarkoitus 

Kameravalvonnan tallenteita käytetään ainoastaan ja tarpeen mukaan 
lainsäädännön sallimissa rajoissa yllä mainittujen tilanteiden jälkikäteisen 
selvittämisen lisäksi koulutustilaisuuksissa, joiden tarkoitus on ennalta 
ehkäistä aiemmin mainittujen asioiden tapahtumista. 

Tallenneaika saattaa vaihdella kovalevytilan täyttymisen mukaan. 

 

8  

Säännön mukaiset 
tietolähteet 

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 

9 

Kameravalvonnan 
ulottuvuus 

Valvonta-alue ulotetaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin ja 
välttämättömiin kohteisiin. Valvonta-alueisiin ei sisällytetä ihmisten tai 
työntekijöiden yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia alueita. 

10  

Tietojen 
luovutukset ja 
siirrot 

Kameratallenteita luovutetaan suomen poliisin haltuun 
rikosepäilytapauksissa. Tallennealue ja -aika rajataan vain kyseisen 
tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. 

11 

Kameratallenteiden 
ja suojauksen 
periaatteet 

Kameravalvonta perustuu digitaaliseen järjestelmään, jossa kovalevylle 
tallennetaan liiketunnistukseen perustuvat kameran kuvaamat otokset. 
Tallentimen tietoihin on pääsy nimetyillä vastuuhenkilöillä. Palvelimelle 
pääsy on suojattu salasanoin ja palomuurein. Tiedot tuhotaan 
tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. 

11  

Rekisteriin 
tallennettavien 
informointi 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava 
kameravalvonta” -tyyppisillä kylteillä. Lisäksi henkilökunnalla on 
perehdytyskansiossa nähtävillä tämä rekisteriseloste. 

12  

Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus ja 
oikeuden 
toteuttaminen 

Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle. Tarkastusoikeudesta päättää palvelu- ja 
kiinteistökoordinaattori. Kameravalvonnan piirissä olevien muiden 
rekisteröityjen tietosuojan turvaamiseksi tarkastusoikeus arvioidaan 
tapauksittain erikseen. 

 


