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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot sekä 32 

kohdan 1 mukaiset tiedot 

Laadittu 28.3.2022 (päivitetty 16.11.2022) 

Tehtävä, johon tietoja käsitellään 

Tutkimuksen nimi: Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa 

Tutkimus alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023. 

Rekisterinpitäjä 

Pelastusopisto 

Postiosoite PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 KUOPIO 

Puhelin  0295 450 201 (vaihde) 

Sähköposti pelastusopisto@pelastusopisto.fi 

Tutkimuksen vastuuhenkilöt 

Tutkimusjohtaja (ma.) Alisa Puustinen 

Puhelin  0295 453 533 

Sähköposti alisa.puustinen@pelastusopisto.fi  

 

Tutkija Päivi Mäkelä 

Puhelin  0295 453 549 

Sähköposti paivi.makela@pelastusopisto.fi  

 

Tietosuojavastaava 

Anne Hakkarainen, kehittämiskoordinaattori 

Puhelin  0292 453 410 

Sähköposti tietosuoja@pelastusopisto.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Tutkimushankkeessa tarkastellaan Poliisiasiain tietojärjestelmään kirjattuja rikos- ja 

sekalaisilmoituksia seuraavista nimikkeistä (vuosiluvut viittaavat tapahtuma-ajankohtaan, ei 

kirjaamisajankohtaan):  

• pelastusrikkomus (2020-2022) 

• varomaton käsittely (2021-2022) 

• yleisvaaran tuottamus (2021-2022) 

• törkeä yleisvaaran tuottamus (2021-2022) 

• vaaran aiheuttaminen (2021-2022) 
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• törkeä vahingonteko (2021-2022) 

• törkeä vahingonteon yritys (2021-2022) 

• otosaineisto perusmuotoisista vahingonteoista (pl. lievä vahingonteko), tapahtuma-aikana 

vuosi 2021 

Tutkimuksessa analysoinnin kohteena ovat mm. polttamalla tehtyjen tekojen osuus ko. nimikkeen 

tapauksista, polttamalla tehtyjen tekojen kohteet ja teonpiirteet sekä asiassa tehty päätös (KE, TP, 

TP SJÄ jne.). Pääpaino on teonpiirteissä, tekijöitä käsitellään vain esimerkiksi sukupuolen, iän ja 

kansallisuustaustan osuuksien tarkastelun tasolla. Aineistoa käsitellään niin, että yksittäiset 

tapaukset tai henkilöt eivät ole tunnistettavia.   

Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisessa tieteellisessä tutkimuksessa 

tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 3 momentin perusteella. 

Rekisteritietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen. 

Henkilötietoryhmät 

Rikoksesta epäillyt: nimi, ikä, sukupuoli, syntymäaika/ikä, kansallisuus (tietoja käsitellään niin, 

etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa) 

Osaisena asiassa: nimi, ikä, sukupuoli, syntymäaika/ikä, kansallisuus (tietoja käsitellään niin, etteivät 

yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa) 

Todistajat: nimi, ikä, sukupuoli, syntymäaika/ikä, kansallisuus (tietoja käsitellään niin, etteivät 

yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa) 

Asianomistajat: (ei tarvetta käsitellä tutkimuksessa; aineisto poliisiasiain tietojärjestelmästä voidaan 

toimittaa ilman näitä tietoja, jos se on mahdollista) 

Ilmoittaja: (ei tarvetta käsitellä tutkimuksessa; aineisto poliisiasiain tietojärjestelmästä voidaan 

toimittaa ilman näitä tietoja, jos se on mahdollista) 

Kaikkia henkilötietoryhmiä koskien: kaikki tutkimusta varten toimitetut tiedot käsitellään niin, 

etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa.   

Säännönmukaiset tietolähteet 

Poliisiasiain tietojärjestelmä. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja 

luovutetaan 

Ei luovuteta. 

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. 
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Henkilötietojen säilytysaika 

Aineisto poistetaan salasanasuojatuilta verkkolevyiltä kolmen kuukauden sisällä tutkimuksen 

valmistumisen ja julkaisemisen jälkeen (hankeaika päättyy 31.10.2023 -> säilytysaika päättyy 

viimeistään 31.1.2024).   

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet (32 artiklan mukaiset tiedot) 

Pelastusopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 

henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen 

vahingoittumiselta tai häviämiseltä. 

• Manuaalinen aineisto 

- Ei käytetä  

• Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

- Kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja 

asemasta organisaatiossa, sekä tarvittaessa erikseen kunkin rekisterin vastuutahon 

myöntämiin käyttölupiin. Käyttöoikeuksien voimassaolo tarkistetaan päivittäin. Tietoja 

käsitellään vain elektronisessa muodossa salasana-/toimikorttisuojatuilla verkkolevyillä.  

- Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu asiattomalta pääsyltä, niiden 

toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu. 

- Fyysisesti tietoja käsitellään Pelastusopiston (Hulkontie 83, Kuopio) ja Varsinais-Suomen 

pelastuslaitoksen keskuspaloaseman (Eerikinkatu 35, Turku) kulunvalvonnalla 

suojatuissa tiloissa.   

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä 

tallennetaan rekistereihin ja kuka käsittelee tietoja. Lisäksi rekisteröity voi tarkistaa omat tietonsa, 

pyytää tietojensa korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.  

Lisätietoja ja ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen Pelastusopiston verkkosivulla ». 

Rekisteröidyn tekemät pyynnöt koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista, käsittelyn 
rajoittamista sekä siirtämistä järjestelmästä toiseen ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat 
rekisteröidylle maksuttomia.  

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä kieltäytyy 

pyynnöstä koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot » 

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointeja ei tehdä. 

https://www.pelastusopisto.fi/tietoa-sivustosta/tietosuoja/#279923a0
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
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Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus 

todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus 

tehdään ilman aiheetonta viivytystä.  


