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1 

Rekisterin nimi 

 

Työvoimalan valvontakamerat 

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Vihdin kunta, Työvoimala 

Osoite 

Tehtaantie 4-6, 03100 Nummela 

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

044-0421287 

3 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Toiminnanjohtaja, Vihdin Työvoimala (Kierrätyskeskus ja nuorten työpaja) ja/tai hänen 

sijaisensa 
 

4 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

Toiminnanjohtaja, Vihdin Työvoimala (Kierrätyskeskus ja Nuorten Työpaja) ja/tai hänen 

sijaisensa 

Osoite 

Tehtaantie 4-6, 03100 Nummela /  

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

044-042 1287 

5 

Kunnan 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tiedonhallinnan asiantuntija 

Osoite 

Asemantie 30, 03100 Nummela / PL 13, 03101 Nummela 

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

puh. 044 767 4711 paula.pernila(at)vihti.fi 

Muokkaamispäivä 

9.5.2018 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Tallenteiden säilytysaika on 2 vko -1 kk. 

Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitus säilytetään 

tältä osin rikoksen selvittämiseen saakka. 

Jos uhka- tai vaaratilanteen selvittäminen tallenteiden avulla on tarpeellista, voidaan 

tallenteita säilyttää korkeintaan 1 vuosi, ellei asian myöhempi käsittely muuta edellytä. 

 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Pe Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on:  

 

 Työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen 

turvallisuuden varmistaminen 

 Omaisuuden suojaaminen  

 Turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden 

ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen 

 

Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja 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 selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi 

  työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen 

selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi  

 työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa 

aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Valvontakameroiden kuvatallenne kameroiden alueella liikkuvista henkilöistä yleisissä 

asiakastiloissa ja Työvoimalan ulkoalueilla. 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Näkyvillä olevien valvontakameroiden kautta tallentuva tieto kiinteistöistä. 

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla on 

oikeus saada rekisteristä tietoja. 

Tiedot luovutetaan teknisinä tallenteina tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä.  

Tietojen luovutuksesta ja välityksestä päättää ja vastaa Työvoimalan toiminnanjohtaja.  

Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin. 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 

 

 

 

 



 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kameravalvontajärjestelmän tallentimet sijaitsevat lukitussa tilassa, johon on pääsy 

ainoastaan rajoitetulla määrällä henkilökunnasta.  

Järjestelmän käyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain 

järjestelmän käyttäjiksi hyväksyttyjen tiedossa. 
 

13 

Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

Ei automaattista päätöksentekoa. 

14 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä eli kuvatulla henkilöllä on tarkastusoikeus kameravalvonnan yhteydessä 

tallentuviin tallenteisiin.  

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö voidaan esittää joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä 

tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona käymällä. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon 

etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. 

Joskus pyynnön esittäjän voi olla tarpeen liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma kuvansa.  

Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole, jos tiedon antamisesta saattaisi 

aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun 

oikeuksille. Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen 

kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

15 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Tallentavan kameravalvonnan rekisterin materiaalia ei luonteensa vuoksi muokata, muuteta, 

korjata tai osia poisteta tallennusten säilytysaikana. 

16 

Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

 

17 

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ’’Tallentava kameravalvonta’’ -

ilmoituksilla, jotka on sijoitettu pääkulkureittien yhteyteen ja sisäänkäyntien läheisyyteen 

 

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, tai muuhun suoramarkkinointiin, 

markkina- tai mielipidetutkimuksiin, eikä myöskään luovuteta henkilömatrikkeleita tai 

sukututkimuksia varten, erillistä kieltoa ei siis tarvita.  

 

18 

Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaisell

e 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn 

liittyen 

 

19 

Muu informaatio 

Henkilörekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja 

kirjaamossa, sekä työvoimalan toimistossa. 

 



20 

Rekisterihallinto 

Rekisterin yhteyshenkilö, Työvoimalan vakituinen henkilöstö, käyttöoikeuden saanut it-

tukihenkilö  

 

 

 


