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Laatimispäivä 
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

 KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus

Osoite 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p.0400 929 220(ma-pe klo 8.00-15.30),fax(02)487 1101, erityishuoltopiiri@kto-vs.fi

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi

Antti Kinnari
Osoite 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

antti.kinnari@kto-vs.fi  p. 040 682 6766

3 
Rekisterin 
nimi 

Kameravalvonnan rekisteri

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn
tarkoitus 

Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on asiakkaiden sekä henkilökunnan henkilökohtaisen 
turvallisuuden ja terveyden varmistaminen ja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja 
selvittäminen, sekä vastuukysymysten selvittämisen edistäminen.

Lisäksi tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, 
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

-Rekisteri sisältää kuvamateriaalia:

- Tuki- ja osaamiskeskuksen yksiköiden yleisistä tiloista, asiakkaiden oleskelutiloista ja käytäviltä Asiakkaalle tarkoitetusta
rauhoittumishuoneesta ,lääkehuoneista, sekä kehitysvammapsykiatrisen kriisi- ja tutkimusyksikön palaverihuoneesta.

- Lääketieteellisessä tutkimus- ja kuntoutusyksikössä rekisteri sisältää kuvamateriaalia ainoastaan lääkehuoneesta.

- Päärakennuksen pukuhuoneiden ulkopuolella oleva käytävä
- Päärakennuksen yhteydessä olevat ulkoalueet
- Huolto- ja tukipalvelurakennuksen yhteydessä olevat ulkoalueet
- Kehitysvammapsykiatrisen yksikön yhteydessä olevat ulkoalueet, Timperintie 1 A-B, Paimio kerrostalon etupiha.
- Asumisyksikössä rekisteri sisältää kuvamateriaalia ainoastaan lääkehuoneista.

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

-Rekisteri sisältää äänimateriaalia:

Asiakkaalle tarkoitetusta rauhoittumishuoneesta valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan ainoastaan poliisille tarvittaessa rikosten tutkintaa varten.

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin 
teknisin keinoin. Kameravalvonnan tietoja saa käyttää vain rekisterin käyttötarkoituksessa 
mainittuihin asioihin. Tallenteiden katselusta jää lokimerkintä. Tallenteiden katselusta täytetään 
lomake, jossa ilmoitetaan syy tallenteiden katseluun.Tallenteinden kaseluun on mahdollisuus 
tietosuojavastaavalla, työsuojelu- ja turvallisuuspäälliköllä, kiinteistö- ja rakentamispäälliköllä.

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilörekisteriin. 
Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti KTO:n tietosuojavastaavalle: Varsinais-Suomen 
erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla. Kameravalvonnan tallenteita on mahdollista 
tarkastella rekisterinpitäjän luona.

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Tallentavan kameravalvonnan rekisterin materiaalia ei luonteensa vuoksi muokata, muuteta, 
korjata tai osia poisteta tallennusten säilytysaikana. 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikalla näkyvillä ’’Tallentava kameravalvonta’’ -ilmoituksilla




