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INFORMOINTIASIAKIRJA –                     
TALLENTAVA KAMERAVALVONTA 
Tässä asiakirjassa kerrotaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n (ml. KasvuEsedu Oy) tiloissa suoritettavan 
tallentavan kameravalvonnan tietojen keräämisestä-, käsittelystä- ja säilyttämisestä. 

REKISTERINPITÄJÄ  

Etelä-Savon Koulutus Oy 

Otavankatu 4, 50100 Mikkeli 

REKISTERINPITÄJÄN VASTUU- JA VARAHENKILÖ 

Turvallisuus- ja tilapäällikkö (vastuuhenkilö)                                         

Petteri Häkkinen, petteri.hakkinen@esedu.fi / p. 040 8419 440  

Tietohallintopäällikkö (varahenkilö) 

Mika Pynnönen, mika.pynnonen@esedu.fi / p. 044 7115 487 

REKISTERITIETOJEN KERÄÄMINEN- JA KÄYTTÖTARKOITUS 

Etelä-Savon Koulutus Oy suorittaa tiloissaan tallentavaa kameravalvontaa, jonka tarkoituksena on Etelä-
Savon Koulutus Oy:n (ml. KasvuEsedu Oy) opiskelijoiden, palveluksessa olevien työntekijöiden, työnantajan 
ja vierailijoiden sekä muiden tilojen käyttäjien oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen (759/2004, 16 §).  

Lisäksi valvonnan tavoitteena on omaisuuden suojaaminen, rikosten ennaltaehkäisy sekä niiden 
selvittäminen (759/2004, 16 §) Etelä-Savon Koulutus Oy:n alla olevissa toimipisteissä: 

- Otavankatu 4, 50100 Mikkeli 

- Raviradantie 4-6, 50100 Mikkeli 

- Raviradantie 8-10 (ruokalatilat), 50100 Mikkeli 

- Metsäkouluntie 10, 50800 Mikkeli 

- Kinnarinkatu 3, 50170 Mikkeli 

- Pappilantie 9, 76130 Pieksämäki 

- Kuusitie 41, 76120 Pieksämäki 

- Keskuskatu 34, 76100 Pieksämäki 
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Tallentavaa kameravalvontaa suoritetaan seuraavissa tiloissa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun 
lain (759/2004, 16 §) mukaisesti: 

- Asiakastilat 

- Käytävät, yleiset oleskelutilat ja oppilaitokselle kuuluvat piha-alueet 

- Asiakaspalvelu- ja kassapisteet 

- Luokkatilat ja työsalit/oppimisympäristöt 

Rekisteriin tallentuvia tietoja on lisäksi oikeus käyttää (759/2004, 17 §): 

- työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi  

- naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai 
ahdistelun, yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 14 §:ssä tarkoitetun häirinnän taikka 
työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja 
toteennäyttämiseksi, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen 
häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen 

- työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen 
selvittämiseksi 

REKISTERITIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Kerättyä tietoa saa käsitellä rekisterin vastuuhenkilön ja varahenkilön lisäksi toimipistekohtaisesti 
rekisteriaineiston käsittelijät. Rekisterin vastuuhenkilö tai varahenkilö voi valtuuttaa aineiston käsittelijöitä 
käsittelemään myös muiden toimipisteiden aineistoa.  

Rekisteriaineiston käsittelijät: 

Virastomestari Jarno Strengell (Raviradantie 4-6 ja 8-10, Kinnarinkatu 3, Metsäkouluntie 10) 

Virastomestari Petteri Vauhkonen (Otavankatu 4) 

Huoltomies Jarmo Pulliainen (kaikki toimipisteet) 

IT-asiantuntija Ari Palkeinen (kaikki toimipisteet) 

IT-asiantuntija Pasi Partanen (kaikki toimipisteet) 

IT-tukihenkilö Antti-Pekka Lehtonen (kaikki toimipisteet) 

Asuntolanhoitaja Jari Paappanen (Metsäkouluntie 10) 

It-tukihenkilö Aleksi Immonen (Kuusitie 41, Pappilantie 9, Keskuskatu 34) 

Stanley Security Oy (kaikki toimipisteet) 
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Rekisteriaineiston käsittelijät voivat aineiston käyttötarkoituksen mukaisissa tilanteissa varmentaa 
tarvittaessa rekisteriaineistolle tallentunutta tietoa rajatulta osin muulta Etelä-Savon Koulutus Oy:n tai 
muun tiloissa toimivan toiminnanharjoittajan henkilöstöltä, mikäli tämä on välttämätöntä 
kameravalvonnan käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi. Rekisterin vastuuhenkilö tai 
varahenkilö valtuuttaa tapauskohtaisesti aineiston varmentamisen rekisteriaineiston käsittelijälle.  

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Etelä-Savon Koulutus Oy:n käyttämien tilojen tallentavaan kameravalvontajärjestelmään kuuluvien 
kameroiden välittämä videokuva-aineisto. Järjestelmän valvontakamerat eivät tallenna ääntä. 

REKISTERITIETOJEN SÄILYTTÄMINEN-, SUOJAUS- JA LUOVUTTAMINEN 

Digitaalisessa muodossa oleva (tietokoneen tai vastaavan kiintolevyllä) rekisteri on suojattu salasanalla. 
Jokaiselle rekisterin käsittelyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä 
on mahdollista valvoa.  

Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen 1-3 kk, ellei ole kameravalvonnan 
tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan 
automaattisesti tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. 

Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kameravalvontajärjestelmän tallentimen kiintolevyllä olevia tietoja 
tietokoneen välityksellä. Tallenteiden katsominen tapahtuu rekisterissä mainittujen aineiston käsittelyyn 
oikeutettujen henkilöiden sekä rekisterin vastuuhenkilön toimesta rekisterin käyttötarkoituksen mukaisissa 
tilanteissa.  

Ulkopuolinen turvallisuustekniikan palveluntarjoaja (Stanley Security) on oikeutettu käsittelemään 
aineistoa tarvittavilta osin vain turvallisuustekniikan huolto- ja ylläpitotehtäviin liittyen. 

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. 

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI JA OIKEUDET 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” – tyyppisillä kylteillä tai 
tarroilla sekä tallentavan kameravalvonnan informointiasiakirjalla, joka on nähtävissä Etelä-Savon 
ammattiopiston sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin tietoihin laissa säädetyin perustein.                 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen   
oikaisemista sekä pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista.                            
Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle tai varahenkilölle.  
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Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai                              
rekisterinpitäjää koskettavien velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.  

Jos katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu, ole yhteydessä rekisterinpitäjään.                                 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän toimista valvontaviranomaiselle. 

 


