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1. Rekisterinpitäjä 

Pertunmaan kunta (y-tunnus 0165867-2) 
Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

ICT-asiantuntija Juha Pöysä, juha.poysa@pertunmaa.fi 
040-6528530 tai 015-770241 (vaihde) 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa 

Mikkelin kaupungin tietosuojavastaava   
tietosuojavastaava@mikkeli.fi  
 
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn henkilöllisyys 
varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Pertunmaan kunta vastaa asiakkaalle EU:n tieto-
suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

4. Rekisterin nimi 

Pertunmaan kunnan kameravalvonta 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Pertunmaan kunta käyttää kameravalvontaa turvaamaan henkilökuntaansa sekä suojatakseen omistamiaan 
kiinteistöjä rikoksilta ja ilkivallalta sekä edellä mainittujen tilanteiden ja mahdollisten tapaturmien selvittä-
miseen.  

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tuottamaa videomateriaalia. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteinä ovat kiinteistöjen suojaamiseen käytettävät valvontakamerat. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään, ainoastaan mahdollisen ilkivallan, rikoksen tai tapatur-
man selvittämiseksi kulloinkin toimivaltaiselle viranomaiselle tai tämän osoittamalle, selvitykseen osallistu-
valle taholle. 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

Pertunmaan kunta ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mahdollisesti viranomaistutkintaan luovu-
tetun materiaalin kohdalla kunta ei ole toimivaltainen päättämään jatkoluovutuksesta. 
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10.    Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika 

Järjestelmäntoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittely-
tavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. 
 
Käyttöoikeudet ja niiden hallinta 
Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käsitte-
lijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä 
pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.  Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 
jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä. 
 
Käytön valvonta 
Järjestelmässä on käytössä tunnustautumista edellyttävä kirjautumismenetelmä ja/tai laitteistot on sijoi-
tettu lukittuihin tiloihin, joihin pääsy on rajoitettu.  
 
Tekninen ylläpito 
Järjestelmäntoimittaja vastaa, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä. Teknisinä tietoina ei kerätä eikä talle-
teta henkilötietoja. 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilyvät järjestelmässä enintään yhden kuukauden (1 kk) ajan. Järjestelmä poistaa vanhan 
tiedon kirjoittamalla päälle uutta tietoa. 
 
Käytettävyyden varmistaminen 
Tiedot suojataan tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteu-
tettu suljetuin verkoin. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein.  

11.    Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä hänestä on tallennettu Pertunmaan kunnan videovalvontaan, 
mikäli se on mahdollista toteuttaa muiden henkilöiden yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Tarkistettava 
ajankohta on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarkistuksen kohteena oleva tilanne huomioiden. 
 
Tarkistuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön, kohta 2 tai 3. Rekisteröidyn on 
pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä sillä tarkkuudella ja siinä muodossa, mitä rekisterin sisältämän 
materiaalin tarkistamiseksi on tarpeen. Tarkistusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään 
toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimit-
tamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä 
suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen 
perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 
 
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
Rekisterin sisältämä tieto, videokuva, ei itsessään voi olla virheellistä, jolloin oikaisutarvetta ei synny. 
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään vain, kun on tarve selvittää joko rikos-, ilkivalta- tai tapaturma- 
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tilanne kameravalvontamateriaalin avulla. Näissä tapauksissa materiaali luovutetaan poliisille. Tämä ei 
luonnollisesti kumoa rekisteröidyn oikeutta vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. 
 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
Henkilötietoja käytetään vain aiemmin kuvatuissa poikkeustapauksissa (rikos, ilkivalta, tapaturma). Pertun-
maan kunta ei profiloi käyttäjiä, eikä myöskään normaaliolosuhteissa käytä itse rekisteriin tallennettua 
tietoa millään lailla. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen 
vastustaa tietojensa muita käsittelytoimia ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön, kohta 2 ja 3. 
 
Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne tai syy, johon perustuen hän vas-
tustaa käsittelyä. Pertunmaan kunta voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa 
säädetyin perustein. 
 
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Valvontakameratallennetta ei ole mahdollista siirtää toiseen järjestelmään rekisteröidyn pyynnöstä. 
 
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 
Muut oikeudet 
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruut-
taa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Pertunmaan kunnalle tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 tai 3 
nimetylle taholle. 
 

12.    Automaattinen päätöksenteko 

Kameravalvonnan tietojärjestelmät eivät sisällä automaattiseen päätöksentekoon perustuvaa päättelyä. 

13.    Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä päivittää tietosuojaselosteen, jos sisältö muuttuu lakimuutoksien seurauksena tai jos rekis-
terin ominaisuudet muuttuvat. Päivitetty viimeksi 5.1.2021. 


