
 

1. Rekisterinpitäjä Porin kaupunki, Satakunnan Pelastuslaitos 

Satakunnankatu 3 

28100 Pori 

sähköposti: kirjaamo@satapelastus.fi 

puh. 02 621 1500 

fax. 02 641 4106 

2. Rekisterin  
vastuuhenkilö 

Mikko Puolitaival, Asiakas keskiöön -hankkeen projektipäällikkö 

mikko.puolitaival@satapelastus.fi 

044 701 1521 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Mikko Puolitaival, Asiakas keskiöön -hankkeen projektipäällikkö 

mikko.puolitaival@satapelastus.fi 

044 701 1521 

Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@satapelastus.fi 

4. Rekisterin nimi ja 
muoto 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen asiantuntijoiden kokemukset 

onnettomuuksien ehkäisystä 

Rekisterin muoto 

☒ sähköinen 

☒ manuaalinen 

5. Rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
oikeusperuste 

Satakunnan pelastuslaitos pitää rekisteriä tutkimukseen osallistuneiden 

vastaajien henkilötiedoista ja epäsuorista tunnistetiedoista. 

 

Rekisteriä käytetään tutkimustoimintaan. Vastaajina ovat Satakunnan 

Pelastuslaitoksen asiantuntijat onnettomuuksien ehkäisystä, joilla on 

kertynyt työkokemusta yli vuoden verran.  

 

Vastaukset kerätään pääsääntöisesti Microsoft TEAMS-järjestelmässä. 

Haastattelut nauhoitetaan.  

 

Lisäksi tietoon perustuva suostumus ja onnettomuuksien ehkäisyn 
työtehtävät kerätään Webropol-palvelun kautta. Tämä mahdollistaa sen, 
että tuloksia ja haastateltavien yhteystietoja ei säilytetä samassa 
asiakirjassa. 
 

Vastaajilta kerätään tietoa heidän kokemuksistaan onnettomuuksien 

ehkäisytyöstä. Sellaisenaan tutkimuksen aineistoa ei julkaista. 

Tutkimuksesta voidaan pitää avoimena vain tulosten raportointia, joka on 

tehtyä analyysiä vastaajien kertomuksista. Henkilötietoja ja epäsuoria 

tunnistetietoja, kuten toimea, toimipaikkaa, sukupuolta ei raportoida 



tutkimustuloksissa. Kyseisiä tietoja ei hyödynnetä myöskään 

analyysivaiheessa. Vastaajien onnettomuuksien ehkäisyn työtehtävät 

tulostetaan luokiteltuina. Tulokset raportoidaan, niin ettei vastaajien 

kertomuksesta pystytä yksilöimään vastaajia.  

 

Tulokset raportoidaan hankkeen valmistuttua hankeraportissa sekä 

tieteellisinä tutkimusartikkeleina. Tieteelliset artikkelit tutkimusaineistosta 

ovat onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä. Tutkimusaineisto säilytetään 

Porin kaupungin verkkolevyllä kaksi (2) vuotta.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

Henkilötietojen käsittely perustuu vastaajan antamaan suostumukseen. 
Tietoon perustuva suostumus annetaan Webropol-palvelussa 
suostumuslomakkeeseen sekä osallistumalla haastatteluun vastaajat 
antavat vielä varmistuksen tietoon perustuvasta suostumuksesta osallistua 
tutkimukseen. 
 

Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

muodostamia ohjeita eettisistä periaatteista tutkimuksen kohdistuessa 

ihmiseen (TENK 2019) ja tietosuojalainsäädäntöä (Tietosuoja-asetus 

2016/679, Tietosuojalaki 2018/1059).  

 

6. Rekisterin tietosisältö 
ja henkilötietojen 
luokittelu 

Vastaajien henkilöllisyys on Asiakas keskiöön -hankkeen työntekijöiden 

tiedossa. Henkilötietoja ja epäsuoria tunnistetietoja, kuten toimea, 

toimipaikkaa, sukupuolta ei raportoida tutkimustuloksissa. Kyseisiä tietoja ei 

hyödynnetä myöskään analyysivaiheessa. Vastaajilta kysytään epäsuoria 

tunnistetietoja haastattelussa, kuten onnettomuuksien ehkäisyn 

työtehtävät. 

 

Aineiston säilytys ja käsittely toteutetaan turvallisella tutkimuskäyttöön 

tarkoitetulla Porin kaupungin verkkolevyllä, jota Porin kaupungin ICT tukee. 

Vastaajien kertomukset litteroinnin yhteydessä numeroidaan. Numerointi 

toimii dokumentointi työkaluna. Numerointi on vastaajien 

järjestysnumerointia. Aineiston analyysivaiheessa suoria lainauksia 

raportoidessa hyödynnetään miesten peitenimiä. Miesten nimet toimivat 

peiteniminä ottaen huomioon organisaation ominaispiirteet. 

Hyödynnettävät peitenimet voivat olla: 1) Anders, 2) Claus, 3) Benjamin, 4) 

Lars, 5) Christian, 6) Carl, 7) Elias, 8) Gustaf, 9) Hans, 10) Jalmar.  

 

7. Rekisterin 
säännönmukaiset 
tietolähteet 

Käsiteltävät tiedot ovat peräisin vastaajien kasvotusten toteutetuista 

haastatteluista pääsääntöisesti Microsoft TEAMS-järjestelmällä. Vastaajia 

pyydetään kertomaan haastattelussa kokemuksistaan onnettomuuksien 

ehkäisystä, jossa hyödynnetään teemahaastattelua.  

 



Lisäksi tietoon perustuva suostumus, vastaajien nimi ja onnettomuuksien 

ehkäisyn työtehtävät kerätään Webropol-palvelun kautta. 

 

Vastaajien henkilötiedot ovat tiedossa Asiakas keskiöön -hankkeen 

työntekijöillä.  

 

Mikko Puolitaival omistaa ja vastaa tutkimusaineistoon pääsystä. 

8. Säännönmukaiset 
henkilötietojen 
luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

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

 

Aineistoon pääsee käsiksi vain aineiston litterointi tarkoituksessa Mikko 

Puolitaipaleen valitsema litterointi yritys. Aineiston litteroinnista tehdään 

kirjallinen sopimus litterointi yrityksen kanssa, josta vastaa Mikko 

Puolitaival.  

 

9. Tietojen säilytysaika Tutkimusaineisto säilytetään Porin kaupungin verkkolevyllä kaksi (2) vuotta.  
 

10. Automatisoitu 
päätöksenteko ja 
profilointi 

Tutkimusaineisto ei ole käytössä seuraaviin: autonomisoitu päätöksenteko 
tai profilointi. 

11. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

a) Manuaalinen aineisto 
- Manuaalisesti säilytettävää aineisto säilytetään lukituissa huoneissa 

tai kaapeissa. 
b) Sähköinen aineisto 

- Sähköiseen aineistoon pääsyä on rajoitettu käyttöoikeuksilla. 

12. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

Vastaajalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on 
henkilörekisteriin tallennettu. Tapauskohtaista selvitystä sovelletaan 
vastaajan tarkistusoikeudessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ensisijaisesti 
rekisterin vastuuhenkilölle. Ehtona tapauskohtaiselle vastaajan oikeudelle 
tarkistaa häntä koskevia tietoja on varmuus siitä, että vastaaja voidaan 
yksilöidä haastattelun vastauksiin.  
 

Henkilötietoja luovutettaessa, henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä 

(ajokortti, passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus). Henkilötietojen 

luovutus tehdään henkilökohtaisesti tai esittämällä valtakirja. 

Luovutuksesta tehdään erillinen luovutuspöytäkirja. Pöytäkirja arkistoidaan 

Satakunnan pelastuslaitoksen kirjaamoon, suunnitellun arkistointiajan 

puitteissa. 

13. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Vastaajalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 

viivytystä vastaajaa koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Tapauskohtaista selvitystä sovelletaan vastaajan oikeuteen tietojen 

korjaamiseen. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, 

vastaajalla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun 

muassa toimittamalla lisäselvitys. Ehtona tapauskohtaiselle vastaajan 



oikeudelle korjata häntä koskevia tietoja on varmuus siitä, että vastaaja 

voidaan yksilöidä haastattelun vastauksiin. 

 

Tietojen korjauspyyntö tulee tehdä ensisijaisesti rekisterin vastuuhenkilölle. 
 

14. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Vastaajalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 

kyseessä on yksi seuraavista: 

a) vastaaja kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 

rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 

paikkansapitävyyden;   

b) käsittely on lainvastaista ja vastaaja vastustaa henkilötietojen 

poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn 

tarkoituksiin, mutta vastaaja tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

d) vastaaja on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen 

todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 

rekisteröidyn perusteet.  

 

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu vastaajan suostumukseen, 
on vastaajalla oikeus peruuttaa suostumuksen, milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 

15. Valitusoikeus Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon 
käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

 


