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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

Mirasys-kameravalvontajärjestelmä 

 

Tietojärjestelmän vastuutaho: 

 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Käyntiosoite: Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 

Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –

henkilö, puh ja sähköpostiosoite: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltopäällikkö Marko Hyttinen (toiminnallinen vastuu) 

p. 040 341 5168 marko.hyttinen@gradia.fi  

 

ja kiinteistöjen pääkäyttäjät: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Jorma Luukkainen (pääkäyttäjä/Viitaniementie 

1AB) 

p. 040 341 5172 jorma.luukkainen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Pekka Kankaanperä (pääkäyttä-

jä/Viitaniementie 1CDE) 

p. 040 341 5173 pekka.kankaanpera@gradia.fi 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Eero Makkonen (pääkäyttäjä/Lievestuore) 

p. 040 341 5174 eero.makkonen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Alpo Liukkonen (pääkäyttäjä/Koulutie 19, 

Jämsä) 

p. 040 341 4490  alpo.liukkonen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Juha-Matti Väätäinen (pääkäyttäjä/Koulutie 

12, Konilannotkontie, Jämsänkoski) 

p. 040 341 4440  juha-matti.vaatainen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Mika Rinnekangas (pääkäyttäjä 

/Metsäoppilaitoksentie, Jämsänkoski) 

p. 040 341 4488  mika.rinnekangas@gradia.fi  
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Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Huoltomies Raine Järvinen (pääkäyttäjä/Auvilantie 81, 

Jämsä) 

p. 040 341 4441  raine.jarvinen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Vahtimestari Maija Huttunen (pääkäyttäjä/Sepänkatu 3) 

p. 040 341 5606  maija.huttunen@gradia.fi  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia-kiinteistöt 

Vahtimestari Reijo Penttinen (pääkäyttä-

jä/Keskussairaalantie 21) 

p. 040 341 5205  reijo.penttinen@gradia.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. Järjestelmään kerätään ne 

tiedot, joita kuntayhtymä/ kiinteistöliikelaitos tilojen käyt-

täjänä ja tiloista vastaavana tarvitsee: 

- työntekijöiden, opiskelijoiden, asiakkaiden ja mui-

den tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden 

varmistamiseksi 

- järjestyksen ylläpidosta huolehtimiseen 

- omaisuuden ja kiinteistön kunnon suojaamiseksi 

- työsuhteen päättämisen perusteen toteen näyttä-

miseksi 

- tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun 

tai työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän ja 

epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen 

näyttämiseksi 

- työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoi-

tettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvit-

tämiseksi 

- edellä mainittujen tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 

ja selvittämiseksi sekä vahinkoa aiheuttaneiden tai 

rikoksen tehneiden vastuuseen saattamiseksi 
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Käytössä seuraavissa toimipisteissä (suluissa ne, joilla on 

toimensa perusteella järjestelmän käyttöoikeus): 

- Keskussairaalantie 21, Jyväskylä 

(käyttäjänä vahtimestari/pääkäyttäjä) 

- Sepänkatu 3, Jyväskylä 

(käyttäjänä vahtimestari/pääkäyttäjä sekä muut 

kiinteistönhoitajat ja asuntolanohjaajat) 

- Viitaniementie 1AB, Jyväskylä 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä ja muut kiinteis-

tönhoitajat ja vahtimestari) 

- Viitaniementie 1CDE, Jyväskylä 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistöhoitajat ja osa rakennusalan opetushenkilö-

kunnasta jätehuollon ja työsalien turvallisuuden 

seurantaan) 

- Lievestuore, Laukaa 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä) 

- Koulutie 12, Jämsänkoski 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistönhoitajat) 

- Koulutie 19, Jämsänkoski 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistönhoitaja) 

- Metsäoppilaitoksentie, Jämsänkoski  

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistönhoitajat) 

- Auvilantie 81, Jämsä  

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistönhoitajat, Kankarisveden koulun rehtorit ja 

turvallisuuspäällikkö) 

- Konilannotkontie, Jämsänkoski 

(käyttäjänä huoltomies/pääkäyttäjä sekä muut kiin-

teistönhoitajat ja asuntolanohjaajat) 

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmä päivittyy jatkuvasti (kamerat aktivoituvat liike-

tunnistimen kautta).  

 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

 

 

 

 

Järjestelmä sisältää salassa pidettävää aineistoa. Järjestel-

mä on ei julkinen, viranomaisen oma seurantarekisteri. 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa 

julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei jul-

kisuuslain 24 §:stä toisin johdu. 

 

Tietolähteet:  

 

Data siirtyy tallentimelle automaattisesti, suoraan kame-

roilta. 

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

Tiedot säilyvät järjestelmässä/tallentimella vain määräajan, 

noin 2-3 viikon jälkeen kuvan päälle nauhoitetaan auto-
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maattisesti uutta dataa.  

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 

Henkilörekisteri: 

 

 

Järjestelmä on henkilörekisteri (sisältää tunnistettavia ku-

via 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 tar-

koituksissa esim. ilkivallan tekijän tai uhkaavan henkilön 

tunnistamiseksi, toiminnan vastuuhenkilö päättää yhdessä 

pääkäyttäjän kanssa, kuka tai ketkä saavat tallenteen ko. 

kohdan nähtäväkseen. Esim. ilkivalta- tai järjestyshäiriöti-

lanteessa ryhmänohjaajia voidaan pyytää tunnistamaan 

tallenteessa esiintyviä henkilöitä. 

 

Tallenteita näkeviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

Järjestelmä ei sisällä julkisia tietoja.  

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Salassa pidettäviä tietoja ovat kameravalvontatiedot. 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Jär-

jestelmään on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä.  

 

Tiedot on suojattu osin organisaation työntekijän tehtävien 

perusteella määritellyin käyttöoikeuksin sekä salasanoin. 

Osassa kiinteistöjä on kiinteistökohtainen käyttäjätunnus ja 

salasana. 

 

Järjestelmän käyttäjänä ovat kiinteistöjen huoltomiehet, 

muut kiinteistönhoitajat, vahtimestarit sekä asuntolassa 

asuntolanohjaajat.  

 

Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.   

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä ei oteta tulosteita pysyvää säilytystä varten. 

Määräaikaista tarvetta varten otetaan kuitenkin seuraavia 

digitaalisia tulosteita: 

- kuvadataa satunnaisesti poliisin pyynnöstä mm. 
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varkaus- ja ilkivaltatapauksissa 

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

Poliisille satunnaisesti esim. ilkivalta- tai varkaustapausten 

yhteydessä. 

 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

Mirasys Oy. 

 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

Blc Turva Oy, p. 029 0012 600 

 

tai 

 

Prevent 360, p. 010 443 6000 (ent. ISS Security Oy.) 

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

Järjestelmä sisälsi huhtikuussa 2017 noin 480 valvon-

takameran tiedot (Jämsä 85, Viitaniemi 263, Lieves-

tuore 24, Harju 87, Kyllönmäki 30). 

 

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 hävitet-

tävä heti, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvon-

nan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden 

kuluttua tallentamisen päättymisestä.  

 

Tietosuojavaltuutettu suosittelee, että kameravalvon-

nan tallenteiden tarpeellisuus tarkistettaisiin aina vii-

meistään kolmen vuorokauden kuluessa kuvaamisesta. 

Viimeistään tiedot on hävitettävä vuoden kuluttua tal-

lentamisen päättymisestä.  

 

Tietoja on kuitenkin oikeus säilyttää kauemmin, jos se 

on tarpeen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen 

käytökseen liittyvän asian tai työtapaturman tai työtur-

vallisuusasian tai rikosasian käsittelyn loppuun saatta-

miseksi. 

 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 

 

5.4.2017, 1.12.2017, 29.1.2018 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

 

 

5.4.2017 Marko Hyttinen ja Erkki Mäkimaa, 1.12.2017 

Tarja Myllylä, 29.1.2018 Marko Hyttinen/ Tarja Myl-

lylä 

 

 


