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1 Rekisterinpitäjät 

Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy ja Keravan Lämpövoima Oy (myöhemmin 
Keravan Energia -yhtiöt) 
Käyntiosoite: Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava 
Postiosoite: PL 37, 04201 Kerava 
09-5849 550 (ma-pe kl 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi 

Keravan Energia Oy ja muut Keravan Energia -yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun ne 
käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi yhteisissä tietojärjestelmissä.  

Keravan Energia Oy on määritellyt keskinäisellä järjestelyllä ja yhteistyössä 
yhteisrekisterinpitäjien kanssa kunkin yhteisrekisterinpitäjän vastuualueet. 
Yhteisrekisterinpitäjien keskeiset vastuut on tarkemmin kuvattu tämän tietosuojaselosteen 
liitteessä 1. 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Ari Untamo 

Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava 
Puh. 09-5849 550, etunimi.sukunimi@keoy.fi 

Tietosuojavastaava Sanna Soikkeli 
Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava 
Puh. 09-5849 550, etunimi.sukunimi@keoy.fi 

3 Rekisterin nimi 
Keravan Energia –yhtiöiden kameravalvonnan rekisteri 

 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena Keravan Energia –yhtiöiden tuotantolaitosten ja 
toimitalon turvallisuuden ja toimintaprosessien valvonta, omaisuuden suojaaminen ja 
työturvallisuuden lisääminen tuotantolaitoksilla. Tuotantolaitoksia ovat sähköasemat, 
lämpökeskukset ja voimalaitokset. Rekisterin tietoja ja tallenteita käytetään tarvittaessa 
viranomaisten vaatimuksesta tai toimintaprosessien turvallisuuden ja toiminnallisuuden 
varmistamiseksi sekä esimerkiksi vahinko-, onnettomuus- ja vahingontekotilanteiden 
selvittämiseksi. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia 
salassapitosäännöksiä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Keravan Energia -yhtiöiden 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan f alakohtaan. 

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut on kuvattu rekisterinpitäjän laatimassa tasapainotestissä, 
joka on pyynnöstä rekisteröidyn saatavilla.  
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Alueena ovat rekisterinpitäjän omistamat kiinteistöt tai alueet, joihin rekisterinpitäjällä on 
käyttö- ja hallintaoikeus. Valvonta-alue ulotetaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
ja välttämättömiin kohteisiin. Valvonta-alueisiin ei sisällytetä ihmisten tai työntekijöiden 
yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia alueita. 

Siltä osin kuin Keravan Energia -yhtiöt toimivat käsittelemiensä henkilötietojen osalta 
yhteisrekisterinpitäjinä, Keravan Energia -yhtiöt vastaavat siitä, että henkilötietojasi 
käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan kansallisen tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Perusteena henkilötietojen siirtämiselle yhdeltä Keravan Energia -yhtiön 
yhtiöltä toiselle toimii oikeutettu etu. Keravan Energia –yhtiöiden tuotantolaitosten ja 
toimitalon turvallisuuden ja toimintaprosessien valvonta, omaisuuden suojaamista 
koskevat tehtävät ja päivystystoiminta on järjestetty Keravan Energia -yhtiöissä sisäisistä 
hallinnollisista syistä (kuten työvuorot sekä yhteiset tietojärjestelmät) siten, että sekä 
Keravan Energia Oy:llä että Sipoon Energia Oy:llä voi olla tarve käsitellä kameravalvonnan 
kautta kerättyjä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä 
yhteisrekisterinpitäjyysjärjestelyä koskevan liitteen mukaisesti.   

Yhteisrekisterinpitäjän oikeutetut edut on kuvattu rekisterinpitäjän laatimassa 
tasapainotestissä, joka on pyynnöstä rekisteröidyn saatavilla. 

5 Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältönä on kameravalvonnan tallenteet tuotantolaitoksilta ja toimitalolta. 
Tallenteissa voi esiintyä henkilöitä tai henkilöiden omaisuutta, esimerkiksi autoja ja näiden 
rekisterinumeroita. Henkilöt tai heidän omaisuutensa ovat mahdollisesti tunnistettavissa 
tallenteista. Muita henkilötietoja tai ääntä ei tallenneta. Kameravalvonnan tallenteita 
käytetään ainoastaan ja tarpeen mukaan lainsäädännön sallimissa rajoissa yllä mainittujen 
tilanteiden jälkikäteiseen selvittämiseen. Kameratallenteita ei käytetä oikealla asialla 
olevien ihmisten eikä henkilöstön valvontaan. 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat kameratallenteet. Tallenteita käsitellään Milestone-
tietojärjestelmässä ja niihin pääsyä hallinnoidaan AD-käyttöoikeuksilla ja 
käyttöoikeusryhmillä. 

7 Tietojen luovutus ja vastaanottajat 

Tietoja voidaan luovuttaa Keravan Energia -konsernin yhtiöille kameravalvonnan 
järjestämistä, hallinnointia ja valvontaa varten. Muilta osin tietoja ei luovuteta muuhun 
käyttöön kuin viranomaisille, esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä. Tallennealue ja -aika 
rajataan vain kyseisen tapahtuman kannalta välttämättömään minimiin. Tallenteita ei 
luovuteta muille tahoille, ellei laki ja asetukset näin vaadi. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

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

9 Henkilötietojen säilytysaika 



Tallenteiden säilytysaika on 14 vuorokautta tallennuksesta. Erityisestä syystä tallenteita 
voidaan säilyttää pidempään esimerkiksi viranomaistutkinnan ajan. Tällöin tallennus 
tehdään manuaalisesti viranomaisen osoittamaan järjestelmään, jolloin kyseinen 
viranomainen toimii aineiston osalta rekisterinpitäjänä. 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 
varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietoihin on 
käyttöoikeus vain Keravan Energia –yhtiöiden palveluksessa olevilla henkilöillä tai 
viranomaisilla, joiden työtehtävien suorittaminen tai lain vaatimus sitä edellyttää. Katselu – 
ja muokkausoikeuksia on rajattu käyttöoikeuksin. Keravan Energia –yhtiöt edellyttävät 
henkilöstöltään sitoutumista tietojen salassapitoon. Heillä on käytössään tarvittavat 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

11 Rekisteriin tallennettavien informointi 

Kameravalvontaa toteutetaan alueilla, jotka merkitään kyltein ”Tallentava kameravalvonta” 
tai vastaavalla merkinnällä. Tietosuojaseloste on julkaistu yhteisrekisterinpitäjän 
kotisivuilla. 

12 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää 
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava tai 
tietosuoja@keoy.fi. Sama yhteystieto koskee myös Sipoon Energia Oy:tä sekä Keravan 
Lämpövoima Oy:tä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti 
rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan 
kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin 
kerran vuodessa. Rekisterinpitäjän tulee reagoida tarkastusoikeutta koskevaan pyyntöön 
yhden (1) kuukauden sisällä. 

13 Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta 
viivytystä edellyttäen, että 

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 
varten niitä muutoin käsiteltiin; 

• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 

• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön 
perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

14 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
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• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja 
vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

15 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella 
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 
oikeutettuun etuun. 

Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi 
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Kirjaamo: 029 566 6768 

17 Muut tiedot 

Henkilötietojen tallentuminen valvontakameran kautta ei ole lakisääteinen tai sopimukseen 
perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.  

Valvontakameran kautta tallennettuja henkilötietoja ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon tai tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuun 
profilointiin. 
 


