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1. REKISTERIN PITÄJÄ Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ 
KOSKEVISSA ASIOISSA 

Rekisterinpitäjä: 

Jussi Lähdemäki 

Sähköpostiosote: jussi.lahdemaki@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0) 44 7057609 

 

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen 

Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)40 7161 312  

3. REKISTERIN NIMI Rasekon tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri 

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN 
TARKOITUS 

Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden 
henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, 
asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 Laki yksityisyyden 
suojasta työelämässä.) Lisäksi omaisuuden suo-jaaminen.  

 

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi 
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 
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 Rekisteriin tallentuu elävää kuvaa valvonta-alueesta ja siellä 
mahdollisesti kunkin valvontakameran toimintasäteellä liikkuvista 
henkilöistä ja ajoneuvoista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu 
tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei 
tallenneta. Järjestelmä on jatkuvasti kuvaa tallentava. Tallennusaika 
n.30vrk, minkä jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti 
järjestelmästä. 

Valvontakameroita on sijoitettu sisä- ja ulkotiloihin. 

http://www.raseko.fi/
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6. HENKILÖTIETOJEN 
SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on 
tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään vain työsuhteen ajan. 
Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös työsuhteen 
päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa 
laajuudessa. Esimerkiksi, työsuhteen päättymisen jälkeen 
säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 
vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassa olevien 
vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.  Henkilötiedot 
poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai 
kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien 
toteuttamiseksi. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen 
kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä aineisto 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin siinä 
tilanteessa, jos poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen 
laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii rekisterin yksilöityä tietoa 
haltuunsa 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:n TIA 
ETA:n ULKOPUOLELLE 

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

 

10.  EVÄSTEET Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita 
verkkosivulla www.raseko.fi.   

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi 
hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, 
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia 
teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme 
tilasto- ja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät 
käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit 
estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai 
poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat 
verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa 
vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. 

11. REKISTERIN 
SUOJAUSPERIAATE 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään kuntayhtymän 
omilla palvelimilla. Tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan. 
Tallennettu aineisto on salasanan takana.   

Tallenteiden purku: Katselutilanteessa pitää olla paikalla kaksi 
henkilöä ja katselusta kirjataan päivä, kellon aika, katselijat, syy 
katseluun ja mitä todettiin.  

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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Kiinteistöpäällikkö pitää kohteessa listausta, mistä voidaan todeta 
kaikki katselukerrat.  Katselutilanteessa ovat paikalla 
kiinteistöpäällikkö Jussi Lähdemäki ja huoltomestari Juuso Visasalo. 
Jommankumman ollessa estynyt tai esteellinen, paikalla on 
tietosuojavastaava Olli Vuorinen.  

  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu. Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät 
voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen 
tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien 
lakien mukaisesti. 

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy 
ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja 
päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa 
on salassapitoa koskevat ehdot. 

12. TARKASTUSOIKEUS JA 
OIKEUS VAATIA TIEDON 
KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

Pyynnöt käydään tapauskohtaisesti läpi ja samassa yhteydessä 
tarkastellaan myös sitä, olisiko tietojen antaminen muiden 
rekisteröityjen oikeudet huomioiden mahdollista. 
Kameravalvontatallenteita ei voi luovuttaa rekisteröidyille. 
Tarkastusoikeus toteutetaan näyttämällä tallenteet, mikäli se on em. 
huomioiden mahdollista. 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. 

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä 
selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 
www.raseko.fi. 

Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www. 
raseko.fi. 
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