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Turvallisuuskorttirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste, joka perustuu kahteen alla olevaan 
säädökseen: 

• EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) 2016/679 

• Suomen tietosuojalakiin 1050/2018 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry 
(jäljempänä SPEK). 

Ratamestarinkatu 11 

00520 Helsinki 

spekinfo@spek.fi 

Y-tunnus 0912934-5 

Turvallisuuskorttirekisterin yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Heli Hätönen,  

p. 040 484 3822, sähköposti heli.hatonen@spek.fi. 

SPEKin tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistä vastaa hallintopäällikkö Timo Sovanen, 

p. 040 511 2481 ja sähköposti timo.sovanen@spek.fi. 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 
turvaamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”tietosuoja-asetus”) 6.1 f artiklan tarkoittamalla 
tavalla. Näitä oikeutettuja etuja ovat rekisterinpitäjän osalta Turvallisuuskorttijärjestelmän ylläpito 
ja laadunvalvonta sekä myönnettyjen turvallisuuskorttien seuranta.  

Rekisterillä ylläpidetään tietoja alkusammutuskoulutukseen, matkailualan 
turvallisuuspassikoulutukseen, sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutukseen ja tulitöiden 
turvallisuuskoulutukseen liittyen. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee 
hoitaessaan turvallisuuskorttien tilauksia ja siihen liittyvää asiakaspalvelua, kursseista 
tiedottamista sekä koulutuksen laadun varmistamista. Tietoja käytetään myös koulutuksen 
kehittämiseen ja seurantaan. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on voitava varmistua koulutettujen 
henkilöiden henkilöllisyydestä sekä pätevyystiedoista. Kurssilaisen suostumuksella kerätään 
pätevyystietojen luovutuslupa ja markkinointilupa. Luvat kerätään erillisessä korttitieto.fi-
palvelussa. 

Kolmansien osapuolten osalta rekisteriin liittyviä oikeutettuja etuja ovat edellä mainittujen lisäksi 
varmistuminen henkilön pätevyydestä tehdä esimerkiksi tulitöitä sekä antaa siihen tehtävään 
pätevöittävää koulutusta. Tässä yhteydessä on tärkeää, että henkilö voidaan yksilöidä. 
Kurssinjohtajat ylläpitävät omia yhteystietojaan sekä organisaation yhteystietoja kurssinjohtajien 
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verkkopalvelussa. Kurssinjohtajat voivat halutessaan antaa luvan yhteystietojensa julkaisemiseen 
SPEKin verkkosivuilla koulutuspalveluista kiinnostuneille henkilöille.  

Sen lisäksi on myös rekisteröidyn etu, että tiedot ovat selkeästi saatavilla yhdestä lähteestä 
tarvittaessa. Henkilöllä voi olla todistus omasta osaamisestaan. Turvallisuuskorttirekisterin 
ylläpito ja pätevyyden aitouden varmistaminen edellyttävät kattavaa rekisteriä turvallisuuskorteista 
ja siten myös kortinhaltijoista. 

Rekisterinpitäjä voi lisäksi käyttää rekisterin tietoja turvatakseen oikeutettu etunsa tarjota 
Turvallisuuskortteihin liittyviä asiakas- ja neuvontapalveluita.  

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

3. Rekisterin tietosisältö 

Käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja: 

Kurssien tiedot 

Organisaatioiden tiedot:  

o yhteystiedot ja muut tarpeelliset tiedot kurssien järjestämistä ja laskutusta varten 

Rekisteröityjen tiedot: 

o nimi, syntymäaika, kurssitiedot ja muut rekisteröityjen yksilöimistä varten tarpeelliset 

tiedot  

Pätevyystietojen luovutuslupa  

Markkinointilupa 

Rekisteröidyn henkilön tiedoissa näkyy, kuka on henkilötietoa viimeksi tallentanut tai muokannut 
ja milloin se on tapahtunut. 

Henkilölle ei välttämättä voida myöntää turvallisuuskorttia, ellei hän anna kaikkia kortin 
rekisteröintiin tarvittavia tietoja. Henkilö ei välttämättä myöskään voi tarjota korttiin liittyviä 
koulutuspalveluita, ellei hän anna yllä tarkoittaja tietoja. 

4. Säännönmukaiset tietolähteet  

Alkusammutus-, matkailualan turvallisuuspassi-, sosiaali- ja terveysalan turvakortti- ja tulitöiden 
turvallisuuskoulutukseen liittyvät tiedot tallennetaan kurssinjohtajien kurssilaisilta itseltään 
keräämistä kurssiyhteenvetolomakkeista. Kurssinjohtaja tallentaa omat tietonsa 
kurssinjohtajakoulutuksen suorittamisen jälkeen turvallisuuskorttirekisteriin. Kurssilainen hyväksyy 
kurssille osallistuessaan henkilötietojen käsittelyn kohdassa 2 mainituissa tarkoituksissa.  

Erillisestä korttitieto.fi-palvelusta saadaan rekisteröidyn suostumuksella pätevyystietojen 
luovutuslupa ja markkinointilupa. 
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5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen. Tietoja voidaan antaa myös rekisteröidyn 
työnantajalle tai vakuutusyhtiölle silloin, kun nämä tarvitsevat koulutuksen suorittamista koskevia 
tietoja. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä 
tai avun pyynnöstä. Turvallisuuspätevyyksien laadunvalvonnan yhteydessä kurssilaisen 
suoritustietoja voidaan vertailla muiden turvallisuuspätevyyksiä hallinnoivien rekisterinpitäjien 
kanssa, mikäli kurssilaisella on suoritustietoja kummassakin rekisterissä. Tietoja voidaan 
luovuttaa kolmansille osapuolille Korttitieto.fi -palvelussa annetulla käyttäjän suostumuksella. 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan rekisterinpitäjän ohjeistuksen 
mukaisesti. Jokaisella rekisteriä käyttävällä organisaatiolla on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa 
aineiston asianmukaisesta käsittelystä. Koulutuksen järjestäjä voi tarkastella kouluttamiensa 
henkilöiden koulutuksessa antamia, koulutusta koskevia tietoja aineiston tuhoamiseen saakka, 
mikäli hänellä on siihen perusteltu 

Tietokanta on palveluntuottajan palvelimella. Käyttöoikeudet tietokantaan määrittelee tämän 
rekisterin rekisteriasioista vastaava henkilö. ATK:lla käsiteltävistä tiedoista annetaan ohjeistus 
käyttöoikeuksien mukaan. Turvallisuuskorttirekisterin digitaalinen ratkaisu on teknisesti suojattu. 

8. Tietojen säilytysajat 

Turvallisuuskortin suorittaneiden tietoja säilytetään rekisteröidyn kortin voimassaoloajan sekä 
kuusi vuotta tämän jälkeen. Kurssinjärjestäjien ja -johtajien tietoja säilytetään heidän ja 
rekisterinpitäjän yhteistyön keston ajan sekä kuusi vuotta tämän jälkeen. 

Mikäli edellä tarkoitettuna aikana ilmenee jokin perusteltu syy säilyttää tietoja pidempään, esim. 
riita-asian takia, tietoja voidaan säilyttää pidempään, esim. riita-asian lainvoimaiseen ratkaisuun 
asti sekä vuoden tämän jälkeen. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus. Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. 
Rekisteröity voi kirjautua Korttitieto.fi-palveluun omilla tunnuksillaan ja tarkastella omia tietojaan. 
Mikäli henkilöllä ei ole omia tunnuksia, hän voi tehdä tarkastuspyynnön ottamalla yhteyttä 
rekisterin yhteyshenkilöön. 

Virheellisen tiedon korjaaminen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen 
tiedon korjaamista. 

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. 
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Vastustamisoikeus. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos hän 
katsoo hänen erityisen tilanteensa jostakin syystä olevan sellainen, ettei edellä selostettua 
oikeutettua etua voida pitää painavampana kuin rekisteröidyn vastakkaista 
yksityisyydensuojaintressiä hänestä tallennettuun tietoon. Rekisterinpitäjä ei tässä tilanteessa 
saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja 
perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn yksityisyydensuojaintressin tai jos sen on tarpeen 
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista. Jossakin tilanteissa rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia 
hänestä tallennettujen poistamista. Tällaisia tilanteita ovat mm. jos tietoja ei enää tarvita 
ilmoitettuun tarkoitukseen, tietoja käsitellään lainvastaisesti, laki edellyttää niiden poistamista tai 
jos rekisteröity on käyttänyt edellä selostettua vastustamisoikeuttaan sekä eräät muut 
tietosuoja-asetuksessa mainitut tilanteet. 

Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista. Joissakin tilanteissa rekisteröity voi myös vaatia 
käsittelyn rajoittamista, eli ettei tietoja enää käsitellä, mutta niitä ei kuitenkaan tuhota. Mikäli 
rekisteröity pitää hänestä tallennettua tietoa virheellisenä, käsittelyä voidaan rajoittaa, kunnes 
rekisterinpitäjän on varmistanut tietojen oikeellisuuden. Vastaavasti käsittelyä voidaan rajoittaa 
tilanteissa, joissa rekisteröidyllä olisi oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai vaatia niiden 
poistamista, mutta hän kuitenkin haluaa, että rekisterinpitäjä edelleen säilyttää tietoja. 

Suostumuksen peruuttaminen. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa 
tietojensa luovuttamiselle työnantajalle. 

Valitus tietosuojaviranomaisille. Mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt 
henkilötietoja lainvastaisesti, voi hän tehdä kantelun toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. 
Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi). 
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