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Tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 art. 13-14 mukainen henkilötietojen käsittelytoimien ja 
rekisteröityjen informointi-ilmoitus.  
 

1. Rekisterin nimi 
 
Kemin kaupungin tilapalvelun kiinteistöjen sekä tie- ja katualueiden tallentava kameravalvontajärjestelmä 
 

2. Rekisterinpitäjä 
Ympäristölautakunta 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilöt 
Rekisterin vastuuhenkilö 
Risto Verronen, kunnossapitopäällikkö 
risto.verronen@kemi.fi 
Rekisterin yhteyshenkilö 
Jukka Kesonen, valmiuspäällikkö 
jukka.kesonen@kemi.fi 
Tietosuojavastaava 
Atte Karjalainen, tietosuojavastaava 
tietosuojavastaavat@kemi.fi 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksella 
 Ei 
 Kyllä 

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä 
Sopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto:  
Kameratallenteet 
Kameratallenteiden käsittely ainoastaan Kemin kaupungin tai viranomaisen toimeksiannosta 
Organisaation nimi ja tietosuojavastaavan yhteystiedot (henkilötietojen käsittelijä) 
Kuntien Tiera Oy 
info@tiera.fi  
Vaiscom Oy 
www.vaiscom.com 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:  
 
 
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata Kemin kaupungin omaisuutta ja ennaltaehkäistä 
rikoksia ja ilkivaltaa sekä auttaa tapahtuneiden rikosten sekä ongelmatilanteiden selvittämisessä. 
Kameravalvonnan tarkoituksena on myös varmistaa kaupungin henkilökunnan ja asiakkaiden 
turvallisuutta sekä pedagoginen käyttö oppimistilanteiden hyödyntämisessä sekä 
kasvatuksellinen käyttö. 
 
Kemin kaupungilla on oikeus käyttää rekisterin tietoja lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä 
annetun lain (759/2004) 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) 
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tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä 
työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen 
tilanteen selvittämiseksi. 
 
Kameravalvonnasta informoidaan kyltein toimintayksiköissä. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta.  
 

 rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:  
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi. 
 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 
 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
 Tietosuojalaki (1050/2018) 
 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
 Tasa-arvolaki (609/2002) 

 
 yleinen etu/ julkisen vallan käyttö 

Mikä? 
 
 

 suostumus 
 
 

 sopimuksen täytäntöönpano 
 
 
 

 rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  
 rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

 
6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

 Ei  
 Kyllä 

Milloin toteutetaan? 
 

7. Rekisterin tietosisältö  
Kuvaus rekisterin henkilötietoryhmistä: 
Rekisteri sisältää tallennettavan kameravalvontajärjestelmän kuvaaman aineiston, joka on 
syntynyt Kemin kaupungin kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja kiinteistön julkisivulla j a 
piha-alueella niissä paikoissa, joista on välitön yhteys liiketiloihimme. Lisäksi kameravalvontaa on 
Kemin kaupungin katualueilla sekä puistoissa.  
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8. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Kameravalvonnan laitteista ja järjestelmistä. 
 

9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset / henkilötietojen vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät  
Minne luovutetaan? 
 
Kulunvalvonnasta ja kameravalvonnasta tietoa luovutetaan poliisille niissä tapauksissa, 
joissa se on tarpeellista tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittämisessä. 
 
Tietojen luovutuksen perusteet 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
 Ei 
 Kyllä 

Minne siirretään? 
 

11. Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan määrittämiskriteerit  
 
Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti tai niin 

kauan kuin se on tarpeen rekisteriselosteessa määriteltyjen käsittelyn tarkoituksien 
toteuttamiseksi. Kameratallenteet säilyvät palvelimella kuukauden (1kk.), jonka jälkeen ne 
poistuvat automaattisesti. Havaittujen rikosten selvittämiseksi tallenteet säilytetään 
rikosprosessin vaatiman ajan. 

 
 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet  
Ylläpitojärjestelmät (järjestelmien/ sovelluksien nimet) 
Järjestelmä: Milestone Xprotect Professional+ 
 
Sovellukset: Milestone Xprotect Management Client, Milestone Xprotect Smart Client, Milestone 
Xprotect Mobile Client 
 
 
Tietojen suojauksen yleiset periaatteet:  
A. Sähköinen aineisto 

Tallenteet ovat ainoastaan sähköisessä muodossa ja tallennettu vain Kemin kaupungin 
järjestelmiin 
 

B. Manuaalinen aineisto  
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13. Rekisteröidyn oikeudet  

 Oikeus saada pääsy tietoihin eli tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 Oikeus pyytää tietojen oikaisemista 
 Oikeus vaatia tietojensa poistamista 
 Oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 
 Oikeus pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 
 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 

rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt toimitetaan kirjallisena rekisterin vastuuhenkilölle tai 
ao. toimialan kirjaamon kautta tietosuojavastaavalle.   

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, p. +358 29 56 60700, tietosuoja@om.fi 

 


