
TIETOSUOJASELOSTE 
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista. 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 
 
 

Rekisterin/palvelun nimi: Kameravalvontarekisteri, Tuusniemen kirjasto 

 

Rekisterin pitäjä: Nimi: 
 

Tuusniemen kunta 

Osoite: 

Keskitie 22, 71200 TUUSNIEMI 

Yhteyshenkilö(t) 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi ja puhelinnumero: 

Ilpo Kasanen, 040 486 1921, ilpo.kasanen@kuopio.fi 

Tietosuojavastaava  
Johanna Joukanen-Miettinen, 040 7210 695,  
johanna.joukanen-miettinen@tuusniemi.fi 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 
Tallentavan kameravalvonnasta saatavien tietojen tarkoituksena 
on suojata kirjaston omaisuutta, henkilökuntaa ja asiakkaita, 
ennaltaehkäistä rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden 
vahingontekojen ja rikosten sekä niiden vastuukysymysten 
selvittämisessä. 
Henkilötietoja voidaan käsitellä alkuperäisen käyttötarkoituksen 
lisäksi yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä 
tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia 
varten.  
 
Käsittelyn oikeusperusteet: 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1e-kohta:  
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi 
tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
 

Rekisterin 
tietosisältö 
(rekisteröidystä 
tallennetut tiedot ja 
niihin liittyvät päätös/ 
muut asiakirjat) 
 
ja henkilötietojen 
salassa 
pito 

 
Valvonta-alueella olevien kameroiden kuvaama kuva-aineisto 
mukaan lukien tallennusaika ja –paikka. Tallentuneet henkilötiedot 
ovat salassa pidettäviä. 
 
Henkilötietoja ei saa käsitellä ilman käsittelyoikeutta. Lisäksi osa 
henkilötiedoista on erikseen lailla säädetty salassa pidettäviksi. 
 
Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Salassapidon peruste: 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24.1 § 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016, tietosuojalain 
1050/2018, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
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621/1999, 24.1 § sekä erityislainsäädännön mukaiset 
henkilötietojen salassapitoa koskevat säädökset. 
 

 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-
aineisto. Valvonta-alueella on kameravalvonnasta kertovat kyltit tai 
tarrat. 
 

Käsittelyssä 
käytettävät 
järjestelmät 

 
Axis-kameravalvontajärjestelmä, Bibliotheca-
omatoimikirjastojärjestelmä 
 

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 
Sähköinen aineisto:  
Tallentimet on sijoitettu valvottuihin tiloihin. Tallenteiden 
käyttöoikeus on määritelty ja rajattu vain tietylle henkilöille.  
 
Manuaalinen aineisto:  
Ei manuaalista aineistoa. 
 
Tietojen suojauksen periaatteet  
Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja 
salassapitositoumuksen.  
 

A Sähköinen aineisto  
Digitaalisessa muodossa (tallentimen kiintolevyllä) olevat tallenteet 
sijaitsevat lukitussa teknisessä tilassa. Tiedot tuhoutuvat, kun 
niiden päälle tallennetaan uutta tietoa ja noin kuukauden kuluessa 
tallentumisesta. Tietoja voidaan käyttää monitorivalvonnalla, 
tulostamalla kiintolevyltä ja kopioimalla ulkoiselle muistivälineelle. 
Tallenteita pääsee käsittelemään Kuopion kaupunginkirjaston 
Tuusniemen lähikirjaston vastaava kirjastovirkailija sekä Kuopion 
kaupunginkirjaston järjestelmä-ja verkkopäällikkö ja 
tietoverkkoasiantuntija. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen 
käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja 
niiden käyttöä valvotaan. Rekisteritietojen käyttöoikeudet 
myönnetään tehtäväkohtaisesti.  
 
B Manuaalinen aineisto  
Ei ole 
 

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

 
Ei säännönmukaista luovutusta.  
 
Kameravalvonnan rekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan poliisille 
tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä 
tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. 
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Kirjasto ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n alueelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

Tietojen säilytysaika   
Säilytysaika: 
Noin yksi kuukausi ajan 
 
Säilytysajan peruste: 
Jos säilytysaikana tulee ilmoitus rikoksesta tai vahingonteosta, 
tallennetta voidaan käyttää rikoksen selvittämiseksi. 
 
Henkilötietojen säilytys ja hävitys: 
Kirjasto säilyttää henkilötietoja ainoastaan sen ajan ja siinä 
laajuudessa kuin on tarpeellista. Kunta säilyttää ja hävittää 
sähköiset ja paperilla olevat tiedot tietoturvallisesti ja tietosuoja 
huomioiden arkistolain (831/1994) ja tiedonhallintalain 
(906/2019) mukaisesti. 
 
 

Rekisteröidyn 
oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut 
tietonsa (Henkilötietolaki § 26)  
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista 
 
Henkilötietolaki § 30 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
 

 


