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Isännöitsijä-, kurssi-, jäsen-, asiakas- ja ansiomerkkirekisterit 
 
Rekisterinpitäjä 
Helsingin Pelastusliitto r.y. 
Lääkärinkatu 3 
00250 Helsinki 
Puhelin: (09) 4770810 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö 
 
Olli-Veikko Kurvinen 
Puhelin: (09) 4770810 
sähköposti: helsingin.pelastusliitto@helpe.fi
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Isännöitsijätietorekisteri 
 
Rekisteriin kerätään isännöitsijätoimistojen ja isännöitsijöiden yhteystietoja. 
Helsingin Pelastusliitto lähettää rekisteriin taltioiduille isännöitsijätoimistoille ja isännöitsijöille tietoa pää-
asiassa sähköpostilla varautumis- ja väestönsuojelukursseista, edelleen taloyhtiöille toimitettavaksi. Näin 
voidaan varmistaa kurssitiedon perillemeno ja vähentää kurssien peruuntumisia liian vähäisen osallistuja-
määrän vuoksi. 
 
Osoitteisiin lähetetään myös turvallisuustiedotteita edelleen taloyhtiöiden tiedotuksesta vastaaville Talon 
turvallisuushenkilöille toimitettavaksi. 
 
Postia lähetetään 2-3 kertaa vuodessa. 
 
 
Lähetetyn postin hyötykäyttö isännöitsijätoimistossa 
 
Pelastusliitolla ei ole mahdollisuutta pitää rekisteriä kaikista toimialueemme talojen vastuuhenkilöistä. Siksi 
toivomme isännöitsijän pitävän sähköposti ja/tai osoiterekisteriä taloyhtiöiden puheenjohtajista, turvalli-
suushenkilöistä ja väestönsuojien hoitajista. Näin HELPEstä tulevan tiedotteen toimittaminen eteenpäin 
oikeaan osoitteeseen käy vaivattomasti ja nopeasti. 
 
Haluamme kiittää tästä talojen tuvallisuutta palvelevasta yhteistyöstä kaikkia tietonsa luovuttaneita. Us-
komme, että tällä yhteistyöllä on vaikutusta koko talon turvallisuuden edistämisessä. 
 
Tietosuoja 
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä. 
 
Lisää tietosi rekisteriin 
Isännöitsijätoimisto tai isännöitsijä voi antaa tietonsa (Yrityksen nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelin, 
isännöitsijän nimi) rekisteriin tallennettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helsin-
gin.pelastusliitto@helpe.fi. 
 
Keräämme tietoja rekisteriimme myös internetistä sekä reskontramme laskutustiedoista. 
 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Jos haluat poistaa tietosi rekisteristä, lähetä siitä viesti "Ei enää isännöitsijäpostia" sähköpostilla helsin-
gin.pelastusliitto@helpe.fi. 
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Varautumis- ja palokuntakoulutuksen kurssirekisteri 
 
Rekisteriin kerätään Helsingin Pelastusliiton järjestämien palokunta- ja varautumiskurssien osallistujien 
yhteystietoja. 
Helsingin Pelastusliitto lähettää rekisteriin taltioiduille kurssilaisille tietoa pääasiassa sähköpostilla palokun-
ta-, varautumis- ja väestönsuojelukursseista, sekä turvallisuustiedotteita. Näin voidaan varmistaa ajanmu-
kaisten tiedotteiden, ohjeiden, lakien ja asetusten velvoitteet kursseilla koulutetuille henkilöille. 
 
Postia lähetetään tarvittaessa, varautumiskurssien osallistujille enintään 2-3 kertaa vuodessa. 
 
Varautumiskurssien osallistujat 
Pelastusliitolla ei ole mahdollisuutta pitää rekisteriä kaikista toimialueemme asuinkiinteistöjen vastuuhenki-
löistä. Varautumiskoulutuksen saaneiden turvallisuushenkilöiden kautta voimme turvata ajankohtaisen 
tiedon toimittaminen asuinkiinteistöjen hallituksille ja johdolle.  Näin HELPEstä tulevan tiedotteen toimit-
taminen eteenpäin asuinkiinteistöille käy vaivattomasti ja nopeasti. 
 
Haluamme kiittää tästä talojen tuvallisuutta palvelevasta yhteistyöstä kaikkia tietonsa luovuttaneita. Us-
komme, että tällä yhteistyöllä on vaikutusta koko asuinkiinteistön turvallisuuden edistämisessä. 
 
Lisää tietosi rekisteriin 
Turvallisuushenkilöt tai asiasta kiinnostuneet voivat antaa tietonsa (Nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, 
puhelin, taloyhtiön nimi ja isännöitsijän nimi) rekisteriin tallennettavaksi lähettämällä sähköpostia osoittee-
seen helsingin.pelastusliitto@helpe.fi. 
 
Keräämme tietoja rekisteriimme myös internetistä sekä reskontramme laskutustiedoista. 
 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Jos haluat poistaa tietosi rekisteristä, lähetä siitä viesti "Ei enää turvallisuustiedotteita" sähköpostilla osoit-
teeseen helsingin.pelastusliitto@helpe.fi. 
 
Palokuntakoulutukseen osallistujat 
Rekisterinä käytetään Suomen Pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämää HAKA-rekisteriä. josta on oma re-
kisteriseloste https://haka.spek.fi/rekisteriseloste.asp. 
 
Tietosuoja 
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä. 
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Jäsenrekisteri 
 
Rekisteriin kerätään Helsingin Pelastusliiton jäsenten yhteystietoja. 
Helsingin Pelastusliitto lähettää rekisteriin taltioiduille jäsenille tietoa sekä sähköpostilla että kirjeitse. Näin 
voidaan varmistaa ajanmukaisten jäsenasioiden toimittaminen jäsenille. 
 
Postia lähetetään tarvittaessa. 
 
Tietosuoja 
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä. 
 
Lisää tietosi rekisteriin 
Jäsenten yhteyshenkilöt voivat antaa tietonsa (Nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelin, jäsenyhteisön 
nimi) rekisteriin tallennettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helsingin.pelastusliitto@helpe.fi. 
 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Jäsenrekisteristä tietoja poistetaan vain erityisestä syystä, jäsenyys kirjataan vuosittain rekisteriin. 
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Asiakasrekisteri 
 
Rekisteriin kerätään Helsingin Pelastusliiton asiakkaiden yhteystietoja. 
Helsingin Pelastusliitto käyttää rekisteriin taltioituja tietoja sekä sähköpostilla että kirjeitse. Näin voidaan 
varmistaa ajanmukaisten asioiden toimittaminen jäsenille. 
 
Tietojen tarkoitus 
•Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito 
•Laskutus 
•Palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen 
 
Postia lähetetään tarvittaessa. 
 
Tietoja rekisteriin saadaan käyttäjältä itseltään tai hänen edustajaltaan kun henkilö: 
•Harjoittaa liiketoimintaa Helsingin Pelastusliiton kanssa 
•Pyytää päästä Helsingin Pelastusliiton asiakasrekisteriin 
 
Tietosuoja 
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä. 
 
Lisää tietosi rekisteriin 
Asiakkaiden yhteyshenkilöt voivat antaa tietonsa (Nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelin, jäsenyhtei-
sön nimi) rekisteriin tallennettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helsin-
gin.pelastusliitto@helpe.fi tai liiketapahtuman yhteydessä. 
 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Asiakasrekisteristä poistetaan määrä-ajoin tiedot, jotka eivät sisällä yhteydenottoa tai liiketapahtumaa vii-
den vuoden aikana, tai kirjanpidon säädösten edellyttämän ajan jälkeen. 
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Ansiomerkkirekisteri 
 
Rekisteriin kerätään Helsingin Pelastusliiton myöntämien ansiomerkkien saajien yhteystietoja. 
Rekisteriin kerätään henkilön nimi, syntymäaika sekä jäsenyhteisön nimi ja myönnetyt ansiomerkit. 
 
Tietosuoja 
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä. 
 
Lisäys rekisteriin 
Ansiomerkkien saajat lisätään rekisteriin Helsingin Pelastusliiton henkilökunnan toimesta. 
 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön itsensä lähettämän kirjallisen, allekirjoitetun ja todennetun pois-
toilmoituksen perusteella 
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