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 Henkilörekisterin tiedot 
 
 

1. Rekisterin nimi 
Ruoveden kunnan kameravalvonta, yhtenäiskoulu 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunta, y-tunnus 0152842-1 
 

3. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Aila Luikku, sivistystoimenjohtaja, 044 7871400 

 
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 

Jukka Taipale, rehtori, jukka.taipale@ruovesi.fi, 044 7871495 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 
Ensisijaisesti kameravalvonnan tarkoitus on rikosten ennaltaehkäisy. Ta-
voitteena on myös oman henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden ja 
oikeusturvan takaaminen sekä Ruoveden kunnan hallussa olevan omai-
suuden ja tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinko-
tapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa valvotuilla alueilla liikkuneiden 
henkilöiden tunnistamiseen. 

 

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henki-
löistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellon-
aika. Järjestelmä ei välitä ääntä, eikä sitä näin ollen myöskään tallenneta. 
Kuvattavilla alueilla on useita tallentavasta kameravalvonnasta ilmoittavia 
kylttejä. 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri muodostuu Ruoveden kunnan tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin 
sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta. 

 

8. Onko rekisterissä manuaalista (paperi) aineistoa 
 
(x ) Ei 
( ) Kyllä 
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9. Tietojen suojaamisen periaatteet 
Ruoveden kunnan käyttämässä kameravalvontajärjestelmässä ei synny 
manuaalista aineistoa. 
 
Rekisterin tiedot tallentuvat joko kussakin kamerassa olevalle muistikortille 
tai järjestelmässä olevalle erilliselle tallentimelle. Tallennustilan täyttyessä 
uudet tiedot korvaavat vanhan aineiston vanhimmista tiedoista alkaen (yli-
kirjoitus). Laitteet ja ohjelmistot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasa-
noin. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja on vain määrättyjen Ruoveden kun-
nan henkilöstöön kuuluvien henkilöiden hallussa. 
 

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
Tietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain, 
viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn takia.  

 
 

11. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-
mukselle 
 
(x ) Ei 
( ) Kyllä 

 
  Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
 

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
 
( x) Ei 
( ) Kyllä 

 
Minne? 

 

13. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. 

 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä tieto-
suojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
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