ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KAMERAVALVONTA SÄÄNNÖT v.2006
1. Yleistä
1.1 Kameravalvonnan tarkoitus
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä voi toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan
teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi,
omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä
turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
tai selvittämiseksi.
Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun
työpaikalla. Henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa
työhuoneessa ei saa olla kameravalvontaa. Työnantaja voi kohdentaa kameravalvonnan tiettyyn
työpisteeseen jossa työntekijä työskentelee jos tarkkailu on välttämätöntä:
1. Työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhan tai hänen turvallisuudelle
tai terveydelle ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemiseksi.
2. Omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, jos
työntekijän tehtävän olennaisena osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan
merkittävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereja tai arvoesineitä.
3. Työntekijän omasta pyynnöstä
1.2 Kameravalvonnan tallenteiden käsittely
Kameravalvonnan tallenteet ovat pääsääntöisesti henkilötietolain mukainen henkilörekisteri
ja niihin sovelletaan henkitietolain mukaisia säännöksi. Tallenteista luodaan rekisteriseloste.
Tallenteita käytetään vain niihin tarkoituksiin joita varten tarkkailua on suoritettu. Työnantajalla
on kuitenkin oikeus käyttää tallenteita:
1. Työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
2. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) tarkoitetun
häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, jos työnantajalla on
perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai
epäasialliseen käytökseen.

3. Työtapaturman, tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaaraa tai
uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.
Tallenteet hävitetään heti, kun ne eivät ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen
toteuttamiseen ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. Tallenteen saa
kuitenkin säilyttää tämän määräajan jälkeen jos:
1. Ennen määräajan loppua on tullut selvitettäväksi asia johon työnantajalla on
oikeus käyttää tallenteita.
2. Muun erityisen syyn perusteella.
2. Kameravalvonnan toteuttaminen
2.1 Suunnittelu.
Kameravalvonta suunnitellaan niin että se ei vaikuta työntekijän yksityisyyteen enempää kuin on
tarpeen. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki muut keinot joilla voidaan toteuttaa
samantasoinen suojaus kuin kameravalvonnalla. Kameravalvonta laitteiden sijoituksessa ja
suojauksessa otetaan huomioon se että kameravalvonnan tallenteisiin ei ole pääsy kuin henkilöillä
joille se on tarkoitettu. Samoin siirrettäessä kuvaa lähiverkossa suojataan kameravalvonnan
verkko.
2.2 Tiedottaminen
Ennen kameravalvonnan käyttöönottoa henkilökunnalle tiedotetaan kameravalvonnan
käyttöönotosta, toteuttamisesta ja tarkoituksesta. Kameravalvonnasta ja sen
toteuttamistavasta ilmoitetaan näkyvällä tavalla tiloissa joihin kamerat on sijoitettu.
2.3 Tietosuoja
Kameravalvonnasta laaditaan rekisteriseloste jossa määritellään vastuuhenkilöt joilla on
oikeus kameravalvonnan tallenteisiin.
2.4 Tallenteet.
Kameravalvonnan tallenteista huolehditaan tietoturvasäännösten mukaan ja ne
hävitetään määrätyn ajan kuluttua.
Kameravalvonnan säännöt perustuvat lakiin yksityisyyden suojasta (10/2004).

Näiden sääntöjen valvonta
Näiden sääntöjen valvonnasta vastaavat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
tietohallintopäällikkö ja tietoturvavastaava. Sääntörikkomusten käsittely tapahtuu
Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytännön mukaisesti. Sääntöjä päivitetään tarvittaessa tai
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteisen sääntösuosituksen muuttuessa. Päivitystarvetta
seuraa tietoturvavastaava

