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Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 
Meän Opinahjon kameravalvonnan henkilörekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
Pellon kunta / elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello, y-tunnus 0193729-2 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 
Piia Kilpeläinen-Tuoma, rehtori 
Ahjotie 8, 95700 Pello 
puhelin 040 713 2762, piia.kilpelainen-tuoma@pello.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo 
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä 
Meän Opinahjon henkilökunnan, oppilaiden ja asiakkaiden turvallisuutta. 

Rekisterin tietojenkäyttötarkoitus: 

• Kulunvalvonta 
• Henkilöturvallisuuden varmistaminen 
• Turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen 
• Yleiselle turvallisuudelle uhkaa aiheutuneen tilanteen selvittäminen 
• Työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen 
• Omaisuuden suojaaminen 
• Tuotantoprosessien toiminnan valvominen 
• Väärinkäytöksien estäminen 
• Väärinkäytöksien selvittäminen 
• Työntekijän sekä oppilaiden etujen ja oikeuksien varmistaminen 

 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §:n 1 momentin mukaisesti työnantaja saa 
toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa 
valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa 
oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai 
tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai 
tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. 



  

Lisäksi rekisterin tietoja on oikeus työnantajalla käyttää yksityisyyden suojasta työelämässä 
annetun lain 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. 

5. Rekisterin tietosisältö 
• Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa Meän Opinahjon tiloissa ja piha-alueilla syntynyt 

valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto mukaan lukien 
tallennusaika ja tallennuspaikka. 

• Kuvattavia informoidaan pääsääntöisesti kuvauspaikoilla riittävästi näkyvillä ”Tallentava 
kameravalvonta” –kylteillä ja/tai –tarroilla. 
 

6. Henkilötietojen lähteet 
Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto. 
 

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät 
Videotallentimet ja tietokonelaitteistot. 
 

8. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa? 
Ei ole. 
 

9. Tietojen säilytysajat 
Tallenteet säilyvät järjestelmässä kaksi viikkoa. 
 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Ei luovuteta säännönmukaisesti. 
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-
suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on 
suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö (rehtori, apulaisrehtorit). 
Tallenteita saa käsitellä vain henkilöt, joiden työtehtäviin se on määritelty kuuluvaksi. Jokainen 
kunnan tietoja tai tietojärjestelmiä käsittelevä käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien 
käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. 
 

12. Tietojen tarkastusoikeus 
Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 
hänestä on tallennettu. Pellon kunta pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot kuukauden sisällä 
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet 
osoitteesta: https://www.pello.fi/tietosuoja.html 
 

https://www.pello.fi/tietosuoja.html


  

13. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 
vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet 
osoitteesta: https://www.pello.fi/tietosuoja.html 
 

14. Muut mahdolliset oikeudet 
Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17) 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 
Vastustamisoikeus (artikla 21) 
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 
 

15. Valvontaviranomainen 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 

https://www.pello.fi/tietosuoja.html
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

