Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

KSENOS-kameravalvontajärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Käyntiosoite: Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Huoltopäällikkö Marko Hyttinen (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5168 marko.hyttinen@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kiinteistöliikelaitos
Huoltomies Jussi Nyyssönen (pääkäyttäjä/Priimus)
p. 040 341 5171 jussi.nyyssonen@jao.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Rekisterin pitämisen peruste:
- 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
- Työturvallisuuslaki, 2002/738
Rekisterin käyttötarkoitus:
Tallentava, digitaalinen kameravalvontajärjestelmä, sisältää
valvontakamerat ja tallentimet. Käytössä vain Taulumäentie
45:ssa (Priimus).
Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita kuntayhtymä/ kiinteistöliikelaitos tilojen käyttäjänä ja tiloista vastaavana tarvitsee:
- työntekijöiden, opiskelijoiden, asiakkaiden ja muiden
tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi
- järjestyksen ylläpidosta huolehtimiseen
- omaisuuden ja kiinteistön kunnon suojaamiseksi
- työsuhteen päättämisen perusteen toteen näyttämiseksi
- tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun tai
työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi
- työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi
- edellä mainittujen tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja
selvittämiseksi sekä vahinkoa aiheuttaneiden tai rikok-
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sen tehneiden vastuuseen saattamiseksi
Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmä päivittyy jatkuvasti (kamerat aktivoituvat liiketunnistimen kautta).

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Järjestelmä sisältää salassa pidettävää aineistoa. Järjestelmä
on ei julkinen, viranomaisen oma seurantarekisteri
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.

Tietolähteet:

Data siirtyy tallentimelle automaattisesti, suoraan kameroilta.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tiedot säilyvät järjestelmässä/tallentimella vain määräajan,
noin 2-3 viikon jälkeen kuvan päälle nauhoitetaan automaattisesti uutta dataa.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri (sisältää tunnistettavia kuvia
henkilöistä ja näiden tekemisistä).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Tietoja luovutetaan kuitenkin satunnaisesti poliisille mm.
varkaus- ja ilkivaltatapauksien yhteydessä. Pääkäyttäjä siirtää
pyydetyt tiedot muistitikulle, jonka poliisin edustaja käy noutamassa.
Jos rekisterin tietoja tarvitaan organisaation sisäisissä tarkoituksissa esim. ilkivallan tekijän tai uhkaavan henkilön tunnistamiseksi, toiminnan vastuuhenkilö päättää yhdessä pääkäyttäjän kanssa, kuka tai ketkä saavat tallenteen ko. kohdan nähtäväkseen. Esim. ilkivalta- tai järjestyshäiriötilanteessa ryhmänohjaajia voidaan pyytää tunnistamaan tallenteessa esiintyviä henkilöitä.
Tallenteita näkeviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Järjestelmä ei sisällä julkisia tietoja.

Salassa pidettävät tiedot:

Salassa pidettäviä tietoja ovat kameravalvontatiedot.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Järjestelmään on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä.
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Järjestelmään on salasana ja käyttäjätunnus (käytössä vain
Taulumäentie 45:ssa, Priimuksella).
Järjestelmän käyttäjänä on kiinteistön huoltomies, jota sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta tulosteita pysyvää säilytystä varten.
Määräaikaista tarvetta varten otetaan kuitenkin seuraavia digitaalisia tulosteita:
- kuvadataa satunnaisesti poliisin pyynnöstä mm. varkaus- ja ilkivaltatapauksissa

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Poliisille satunnaisesti esim. ilkivalta- tai varkaustapausten
yhteydessä.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Ent. ISS Security Oy:n (ent. Estera Oy:n) myymä kiinteistöjen turvajärjestelmä.

Tekninen ylläpitäjä:

AM Lukkoasema/
Jukka Liimatainen, p. 040 653 7136
ja varalla:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

Järjestelmä sisälsi maaliskuussa 2017 noin 30 valvontakameran tiedot.

Rekisterin vuosikasvu:

Kameroiden ja niiden myötä datan määrä lisääntyy jonkin
verran joka vuosi.

Tietojen säilytysaika:

Kameroiden tallentuva data säilyy noin 2-3 viikkoa, jonka
jälkeen kuvan päälle tallennetaan automaattisesti uutta dataa.
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 17 §:n
mukaan kameravalvonnan tallenteet on hävitettävä heti, kun
ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen
päättymisestä.
Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että kameravalvonnan tallenteiden tarpeellisuus tarkistettaisiin aina viimeistään kolmen
vuorokauden kuluessa kuvaamisesta. Viimeistään tiedot on
hävitettävä vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä.
Tietoja on kuitenkin oikeus säilyttää kauemmin, jos se on
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tarpeen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
liittyvän asian tai työtapaturman tai työturvallisuusasian tai
rikosasian käsittelyn loppuun saattamiseksi.
Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:

10.3.2008, 25.5.2010, 21.2.2011, 19.1.2017, 6.3.2017,
5.4.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:

5.2.2008 Pekka Luukkainen ja Tarja Myllylä. 10.3.2008 Arto
Virenius, 21.2.2011 Tauno Ikonen, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 19.1.2017 Tauno Ikonen, 6.3.2017 Marko Hyttinen,
5.4.2017 Erkki Mäntymaa ja Marko Hyttinen / Tarja Myllylä
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