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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 

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

kohdan 1 mukaiset tiedot 

Laadittu 9.6.2022, päivitetty 25.1.2023 

Tehtävä, johon tietoja käsitellään 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen nimi: Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi  

Hanke alkoi 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. 

Rekisterinpitäjä 

Pelastusopisto 

Postiosoite PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 KUOPIO 

Puhelin  0295 450 201 (vaihde) 

Sähköposti pelastusopisto@pelastusopisto.fi 

Rekisteriasioita hoitavat yhteyshenkilöt 

tutkimuskoordinaattori Suvi Tiirikainen 

Puhelin  029 545 3405 

Sähköposti suvi.tiirikainen@pelastusopisto.fi  

 

tutkija Aino Harinen 

Puhelin  0295 453 531 

Sähköposti aino.harinen@pelastusopisto.fi  

 

Tietosuojavastaava 

Anne Hakkarainen, kehittämiskoordinaattori 

Puhelin  0292 453 410 

Sähköposti tietosuoja@pelastusopisto.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Rekisteritietojen käsittely perustuu Palosuojelurahaston rahoittamien ja Pelastusopiston 

hallinnoimien hankkeiden kustannus- ja osallistujatietojen raportointivelvoitteisiin. Tiedot kerätään 

rahoittajan seurantaa varten. Rekisteri on samalla yhteystietolista, jonka avulla hankkeen 

tapahtumista ja etenemisestä viestitään yhteistyöhön ja/tai tapahtumiin ilmoittautuneille.  

Hanke kerää verkostoilta tietoja myös ajankohtaisesta pelastusalan tutkimuksesta ja tutkijoista. 

Näistä tiedoista muodostuu tietopankki, johon kootaan tietoja meneillään tai suunnitteilla olevista 

pelastusalaan liittyvistä tutkimuksista, tutkimushankkeista ja opinnäytetöistä tekijätietoineen. 
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Kyseisen tietopankin tietoja hyödynnetään hankkeen tapahtumien suunnittelussa, ja ne julkaistaan 

hankkeessa pilotoitavassa verkkoportaalissa.  

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Rekisterin pitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, jos aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen 

kuin mihin henkilötiedot alun perin kerättiin. 

Henkilötietoryhmät 

Henkilön nimi, työ- tai opiskelupaikka, titteli, sähköposti ja palkkatieto 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja 

luovutetaan 

Osallistuja- ja palkkatiedot välitetään Palosuojelurahastolle.  

Osallistujatietoja voidaan hankkeen aikana välittää Pelastusopiston aulapalvelulle nimikylttejä 

varten, opintotoimistoon majoitustietoja varten ja mahdollisesti hankkeen yhteistyökumppaneille 

tilaisuuksien järjestämistä varten.  

Hankkeen yhteistyöverkostolta kerätyt tiedot pelastusalan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja 

tutkijoista julkaistaan hankkeessa pilotoitavassa ”Pelastusalan ajankohtainen tutkimus Suomessa” -

verkkoportaalissa. 

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa pilotoitavasta 

verkkoportaalista, jossa osa kerättävistä tiedoista julkaistaan, laaditaan hankkeen päätyttyä oma 

tietosuojaselosteensa. 

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. 
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• Manuaalinen aineisto 

- Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. 

hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain 

niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 

- Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan 

vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

• Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

- Kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja 

asemasta organisaatiossa. 

- Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu asiattomalta pääsyltä, niiden 

toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu. 

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. 

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus 

todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus 

tehdään ilman aiheetonta viivytystä.  

Tietosuojailmoituksen muuttaminen 

Pelastusopisto kehittää toimintaansa ja pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä rekisteröidyn 

informointiselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Suosittelemme, että tarkistat tämän selosteen aika ajoin. 

 

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

