
 SOTKAMON KUNTA  TIETOSUOJASELOSTE  1(2) 
     Henkilötietolaki (523 / 1999) 10§ ja 24§ 

   

1. Rekisterinpitäjä 
 Sotkamon kunta 

Markkinatie 1, 88600 Sotkamo 
puh. 08 615 5811 
kirjaamo@sotkamo.fi 

2. Vastuu- ja yhteys-
henkilö rekisteriä kos-
kevissa asioissa 

 
Sotkamon kunnan ICT-suunnittelija ja kiinteistömestari 
 

3. Rekisterin nimi 
 

Kameravalvonta 
 

4. Henkilötietojen kä-
sittelytarkoitus 

Kamerakuvaa kerätään omaisuuden suojaamiseksi ja mahdollisten vaaratilan-
teiden ennaltaehkäiseminen, selvittämiseen tai analysointiin. 
 
Kameravalvontaa on Sotkamon kunnan omistamissa toimipisteissä. Uimahallin 
uinninvalvojilla on mahdollisuus reaaliaikaiseen valvontaan. 
 
Kameravalvontaa ei käytetä yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla. 
Kameravalvontaa ei saa olla käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaa-
vassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen 
käyttöön osoitetussa työhuoneessa. 
 

5. Rekisterin tietosisäl-
tö 

Rekisterin tietosisältö koostuu useiden tallentavien kameroiden välittämistä 
kuvista (videokuva), mukaan lukien tallennusaika ja –paikka. 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan Sotkamon kunnan alueella sijaitsevista kunnan omistamista 
kameroiden välittämästä kuva-aineistosta. 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999) 
- Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 
2 luku (1030/1999) 
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 
 

7. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on pe-
ruste 
tietojen saamiseksi. 
Kunnan sisällä tietoja voidaan luovuttaa rikos- ja vahingonkorvaustapausten 
selvittämiseksi. 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999) 
- Henkilötietolaki 1 luku (523/1999) 
 

https://www.sotkamo.fi/yhteystiedot/korhola-rauno/
https://www.sotkamo.fi/yhteystiedot/korhola-rauno/
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8. Tietojen siirtäminen 
EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999) 

9. Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

Kuvamateriaaliin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä.  
Tietoverkossa yhteydet ovat salattuja. 

10. Rekisteröidyn tar-
kastus- ja virheenkor-
jaamisoikeus 

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä 

häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. 

 
Rekisteröidyllä eli kuvatulla henkilöllä on tarkastusoikeus kameravalvonnan 

yhteydessä tallentuviin tallenteisiin, kuvaan ja ääneen. Tarkastusoikeutta 
koskeva pyyntö voidaan esittää joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai 

henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona käymällä. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa 

tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen 
olisi tapahtunut. Joskus pyynnön esittäjän voi olla tarpeen liittää tarkastusoi-

keuspyyntöön oma kuvansa. 
 

Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole, jos tiedon antamisesta 

saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle 
taikka jonkun muun oikeuksille. 

Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen kieltäy-
tymistodistuksen, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asianomainen voi 
saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

Keskeinen lainsäädäntö: 
- Henkilötietolaki 6 luku (523/1999) 

 


