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Henkilötietojen käsittely kameravalvonnassa 
 
 
Tässä asiakirjassa selvitetään, miten Pyhtään kunta käsittelee henkilötietoja kameravalvonnassa. Tallennettu kuva 
ja ääni ovat henkilötietoja, koska yksityishenkilö on mahdollista tunnistaa niiden perusteella. 
 
 

1. Miksi tietoja kerätään? 
 
Pyhtään kunta kerää henkilötietoja järjestyksenpidon, sekä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden 
varmistamiseksi, sekä oikeusturvan takaamiseksi. Kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta ja 
toimia rikoksia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. 
 
Tallenteita voidaan käyttää apuna selvitettäessä jo tapahtuneita väärinkäytöksiä ja rikos-, vahinko- tai 
onnettomuustilanteita. 
 
Käsittelyn oikeusperuste: 
 

o EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta: Oikeutettu etu  
 
Keskeinen lainsäädäntö: 
 

o Tietosuojalaki (1050/2018)  
o EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
o Rikoslaki (39/1889) 

 
 

2. Kuka tietoja kerää? 
 

Pyhtään kunta  
Motellikuja 4  
49220 Siltakylä  
Puhelin: 05 4601 5600  
s-posti: kirjaamo@pyhtaa.fi   
 
Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä rekisterin vastuuhenkilöön, kiinteistöpäällikkö Iikka 
Voutilaiseen puh. 044 767 6654, s-posti: iikka.voutilainen@pyhtaa.fi 
 
Pyhtään kunnan tietosuojavastaavana toimii Tommi Koskinen, p. 046 922 8207, tommi.koskinen@pyhtaa.fi 
 
 

3. Mistä Pyhtään kunta saa keräämänsä tiedot? 
 
Pyhtään kunnan tallentavan valvontakamerat ovat seuraavissa kiinteistöissä:  
 

o Huutjärven koulu  
o Kirjasto 
o Päiväkoti Majakka 
o Pyttis svenska skola 
o Suur-Ahvenkosken koulu 
o Kaunissaaren satama 

 
 

mailto:info@pyhtaa.fi
http://www.pyhtaa.fi/


     
  

  8.9.2021 
 
 
 

 
 
 

PYHTÄÄN KUNTA   |   Motellikuja 4   |   49220 Siltakylä   |   Puh. 05 460 15 600   |   info@pyhtaa.fi   |   www.pyhtaa.fi 

Kerättävää tietoa on kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. 

 
Sähköisenä ylläpitojärjestelmänä toimii Milestone XProtect Smart Client. 
 
Tallentavasta kameravalvonnasta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein alueella liikkuville.  

 
 

4. Luovuttaako Pyhtään kunta keräämiään tietoja eteenpäin? 
 
Valvontakameroiden tallenteita ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään. 
 
Tietoja luovutetaan ainoastaan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa, esimerkiksi poliisille 
rikoksen tai onnettomuustilanteen tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään 
yksilöityyn pyyntöön. 
 
Kunnan sisällä kameratallenteita tarkastetaan vain siltä osin kuin se on asian selvittämiseksi tarpeellista.  
 
Tarkistusoikeudet määritellään kiinteistökohtaisesti:  
  

o Huutjärven koulun osalta kameratallenteita on oikeus tarkistaa kouluisännällä, rehtorilla, 
apulaisrehtorilla, kiinteistöpäälliköllä, työpäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla.  

 
o Kirjaston kameratallenteita on oikeus tarkistaa kouluisännällä, kirjastotoimenjohtajalla, 

kiinteistöpäälliköllä, työpäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla.  
 

o Päiväkoti Majakan osalta kiinteistöpäälliköllä, työpäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus 
tarkistaa kameratallenteita.  

 
o Pyttis svenska skolan kameratallenteita on oikeus tarkistaa koulunjohtajalla, rehtorilla, 

apulaisrehtorilla, kouluisännällä, kiinteistöpäälliköllä, työpäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla  
 

o Suur-Ahvenkosken koulun kameratallenteita on oikeus tarkistaa koulunjohtajalla, rehtorilla, 
apulaisrehtorilla, kouluisännällä, kiinteistöpäälliköllä, työpäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla  

 
o Kaunissaaren satamassa kameratallenteita on oikeus tarkistaa kiinteistöpäälliköllä ja työpäälliköllä.  

  
 
 
 

5. Millä tavalla tietojen suojauksesta huolehditaan? 
 
Huutjärven koulun rehtori on määritellyt edellä mainitut käyttöoikeudet ja käyttövaltuudet niille henkilöille, 
joilla on virka- tai työsuhteensa puolesta tarve päästä tarkastelemaan tietoja. Tietoja voivat nähdä ja 
käyttää vain ne, joilla on siihen oikeus.  
 
Salassa pidettävien tietojen käsittely on ohjeistettu henkilöstölle ja kunnan palveluksessa olevat henkilöt 
sitoutuvat noudattamaan vaitiolovelvollisuutta allekirjoittamalla työsopimuksen. 
 
Kunta luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain, jos siihen on lakisääteinen peruste. 
 
Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen 
käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet 
myönnetään tehtäväkohtaisesti. 
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Tietojärjestelmät- ja tietojärjestelmäpalvelut hankitaan ostopalveluina ja toimittaja vastaa tietojärjestelmien 
ja palveluiden tietoturvasta.  

 
 
 

6. Kauan kunta säilyttää keräämiään tallenteita? 
 
Kameratallenteita säilytetään enintään 30 päivää, jos ei pidemmälle säilytysajalle ole perusteita. Peruste 
pidemmälle säilytysajalle voi olla esimerkiksi tallenteella näkyvän rikoksen tutkinta, jolloin tallenne 
säilytetään asian selvityksen ajan.  
 
 

7. Miten toimitaan, jos henkilötietoja joutuu vääriin käsiin? 
 
Tietovuototapauksissa kunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen haittavaikutusten lieventämiseksi 
ja tilanteen ratkaisemiseksi. 
 
Jos henkilötietoja pääsee vääriin käsiin, Pyhtään kunta tekee ilmoituksen valvontaviranomaiselle ja sille, 
jota henkilötietojen tietoturvaloukkaus koskee. Jos tietovuoto koskee suurempaa henkilömäärää, eikä vaadi 
yksittäiseltä henkilöltä välittömiä toimenpiteitä, voidaan tietojen vuotamisesta ilmoittaa yleisellä tiedotteella. 
 
Pyhtään kunta käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Tietosuojarikkomukset käsitellään aina tapauskohtaisesti ja niistä tehdään ilmoitus 
Kyberturvallisuuskeskukselle sekä poliisille.   

 
 
 

8. Miten kunnan keräämien henkilötietojen tarkastaminen käytännössä onnistuu? 
 

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa omalta osaltaan, mitä tietoja kamera on tallentanut. 
Kameravalvonnan osalta liikkuvaa kuvaa luovutetaan vain erityisen painavasta, lakiin perustuvasta syystä. 
Muutoin tarkastusoikeus toteutetaan tallenteesta otetuilla yksittäisillä kuvakaappauksilla. Kuvista peitetään 
muut, kuin pyynnön tehnyt henkilö.  
 
Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä Pyhtään kunnanvirastolla henkilökohtaisesti. Tällöin tulee 
täyttää erillinen lomake, joita on saatavilla kunnanvirastossa ja nettisivuilla. Tarkastuspyynnön yhteydessä 
tulee esittää henkilöllisyystodistus.  
 
Tarkastuspyynnön voi tehdä myös sähköisellä e-lomakkeella, mikä on saatavilla Pyhtään kunnan sivuilla 
osoitteessa:  https://pyhtaa.e-lomake.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=755 Sähköinen henkilötietojen 
tarkastuspyyntö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.  
 
Jos tarkastusoikeus jostain syystä evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, mistä selviää syyt 
miksi tietoja ei annettu. Epäselvissä tapauksissa asian voi saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
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9. Miten tietojen käsittelyä voi oikaista, rajoittaa tai saada ne kokonaan poistetuksi kunnan keräämistä 
tiedoista? 
 
 
Kameravalvonnan osalta ei ole mahdollista rajoittaa kerättyjä tietoja. Tallenteet poistuvat automaattisesti 
30 päivän kuluessa, jos pidemmälle säilytysajalle ei ole lakiin perustuvaa syytä esimerkiksi rikoksen 
selvittäminen.  
 

10. Mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
 
Mahdolliset väärinkäytökset voi saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Jos henkilöllä herää epäilys, 
että hänen tai hänen perheensä henkilötietoja on käsitelty väärin ja toiminnassa on rikottu 
tietosuojalainsäädäntöä, kannattaa asia saattaa tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.  
 
Lisätietoja aiheesta saa tietosuojavaltuutetun sivulta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot 
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