
    Eneo kameravalvontajärjestelmä 1 (4) 
       
       
    7.6.2018   
 
 
       

 
 
Jyväskylän kristillinen opisto Puhelin (014) 3348 000 www.jko.fi   Y-tunnus 1605076-6 
Sulkulantie 28    etunimi.sukunimi@jko.fi Kotipaikka Jyväskylä 
40520 Jyväskylä 
 

Tietojärjestelmäseloste 
 
 
 
1. Rekisterin nimi Eneo kameravalvontajärjestelmä 
 
2. Rekisterinpitäjä 

 Jyväskylän Kristillisen opisto 
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä 

 
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Jyväskylän kristillisen opiston johto 
rehtori Harri Erkamaa (toiminnallinen vastuu) puh. 044 752 2764 
etunimi.sukunimi@jko.fi 
ja kiinteistönhoitaja (pääkäyttäjä) 
Markus Mustonen puh. 0503899644 etunimi.sukunimi@jko.fi 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
  Rekisterin pitämisen peruste: 
   -Työturvallisuuslaki, 2002/738 
   -Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset  
   (asiakkuussuhde). 
   -Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, 
   13.8.2004/759, 5 luku, 16-17 §:t 
   -Laki naisten ja miesten tasa-arvosta, 1986/609 
 
  Rekisterin käyttötarkoitus:  
  Digitaalinen tallentava kameravalvontajärjestelmä, johon kuulu 
  valvontakamerat 6 kpl ja tallentimet. 
   
  Kameravalvonnan tarkoituksena on opiston työntekijöiden, opiskelijoiden,  
  asiakkaiden ja muiden tiloissa olevien: 

• turvallisuuden varmistaminen 
• Kiinteistön ja omaisuuden turvaaminen 
• työsuhteen päättämisen perusteen toteen näyttämiseksi 
• järjestyksestä huolehtiminen 
• tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun tai työturvallisuus-

laissa tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja 
toteen näyttämiseksi 

• työtapaturman selvittämiseksi tai työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaa-
ran tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi 
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• edellä mainittujen tilanteiden selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 
sekä vahinkoa aiheuttaneiden tai rikoksen tehneiden vastuuseen saat-
taminen 

  Järjestelmä on käytössä Patruuna ja Kartano asuntolarakennuksissa 
 
Tietojen päivitystiheys Järjestelmä päivittyy jatkuvasti (Kamerat aktivoituu liiketunnistimella) 
 
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 
 Järjestelmä ei ole julkinen, viranomaisen oma seurantajärjestelmä. Järjestelmä 

sisältää salassa olevaa aineistoa. 
 
 Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka 

mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu. 
 
Tietolähteet Data siirtyy kameroilta suoraan tallentimelle 
 
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 
 Data säilyy tallentimilla vain tietyn määräajan, 2-3 viikon jälkeen kuvan päälle 

nauhoitetaan uutta dataa 
  
Tietojärjestelmän julkinen osoite 
 Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta 
 
Henkilörekisteri Järjestelmä on henkilörekisteri (sisältää tunnistettavia kuvia henkilöistä ja näi-

den tekemisistä 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia 
 
Rikosepäily- tai ilkivaltatapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille. Pyydetyt 
tiedot pääkäyttäjä siirtää usb-tikulle, jonka poliisin edustaja noutaa. 
Opiston sisäisissä esim. ilkivallan tekijän tunnistamiseksi, pääkäyttäjä yhdessä 
toiminnan vastuuhenkilön kanssa päättää, ketkä tai kuka saa ko. kohdan näh-
täväkseen.  
 
Tallenteita näkeviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus 
 

   
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Ei tietojen siirtoa.  
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Julkiset tiedot tietoryhmittäin 
  Järjestelmä ei sisällä julkisia tietoja 
 
Salassa pidettävät tiedot: Kameravalvontatiedot ovat salassa pidettäviä tietoja 
 
Henkilörekisterin suojauksen periaatteet   

Palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Järjestelmään pääsee vain suojatulla 
verkkoyhteydellä ja vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois työtehtävistä. 

 
Rekisteriasioita hoitavia henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus 

  
Arkistotulosteet Järjestelmästä ei oteta pysyviä tulosteita säilytystä varten. Tarvittaessa  
  otetaan määräaikaisia digitaalisia tulosteita seuraavassa tapauksessa 

    -Poliisia varten kuvadataa poliisin pyytäessä ilkivalta- ja varkaus tapauksissa 
 
Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille 
  Poliisille esim. ilkivalta- ja varkaustapauksissa 
 
Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto 

Proteco-Turvatekniikka Oy:n myymä kiinteistöjen turvajärjestelmä 
 
Tekninen ylläpitäjä Proteco-Turvatekniikka Oy/ Ismo Raappana p. 040 709 2894 
 
 
Rekisterin nykyinen koko 6 kpl:n valvontakameran tiedot 
 
Rekisterin vuosikasvu Kameroiden lisääntyessä vuosittain myös datan määrä kasvaa 
 
Tietojen säilytysaika Kameroilta tallentuva data säilyy 2-3 vko, jonka jälkeen kuvan päälle 
  tallennetaan automaattisesti uutta dataa 
 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 17 §:n mukaan kameraval-
vonnan tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole tarpeen kamera-
valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallen-
tamisenpäättymisestä.  
 
Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että kameravalvonnan tallenteiden tarpeel-
lisuus tarkistettaisiin aina viimeistään kolmenvuorokauden kuluessa kuvaami-
sesta. Viimeistään tiedot on hävitettävä vuoden kuluttua tallentamisen päät-
tymisestä. 
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Tietoja on kuitenkin oikeus säilyttää kauemmin, jos se on kameravalvontajär-
jestelmä tarpeen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen liitty-
vän asian tai työtapaturman tai työturvallisuusasian tai rikosasian käsittelyn 
loppuun saattamiseksi 
 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika 
  15.5.2018 
 
Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä 
  15.5.2018 Arto Timonen 
 


