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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 5.8.2020| Päivitetty 1.12.2020

Rekisterin nimi
Pelastustoimen toimenpide- ja resurssirekisteri (Pronto)

Yhteyshenkilö tekniseen ylläpitoon ja tilastotietoihin liittyvissä asioissa
Heidi Liukkonen, suunnittelija
Puhelin 0295 453 411
Sähköposti pronto@pelastusopisto.fi | heidi.liukkonen@pelastusopisto.fi

Rekisterinpitäjät ja niiden tietosuojavastaavat / pelastustoimen tietosuoja-asioiden
vastuuhenkilöt
Suomen 22 pelastustoimen aluetta oman alueensa henkilötietojen käsittelyn osalta.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Eveliina Treves, hallintosihteeri
040 487 1373, eveliina.treves@ekpelastuslaitos.fi
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
044 418 1200 (vaihde), pelastuslaitos@seinajoki.fi
Etelä-Savon pelastuslaitos
Jari Iskanius, palomestari
044 794 3630, jari.iskanius@espl.fi
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Tomi Kuula, lakimies,
050 341 6378, tomi.kuula@hel.fi
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Marjut Helske, hallintopäällikkö,
040 486 3070, marjut.helske@porvoo.fi
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Harri Huumo, tietoturvapäällikkö
044 429 6036, harri.huumo@jokipelastus.fi
Kainuun pelastuslaitos
08 6155 3100, pelastuslaitos@kaipe.fi
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Jukka Nuotio, ICT-Insinööri
050 352 4669, jukka.nuotio@pelastuslaitos.fi
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Jukka Kangasvieri, pelastuspäällikkö
040 3568470, jukka.kangasvieri@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos
Teemu Mykkänen, tietoturvapäällikkö
050 436 1714, teemu.mykkanen@jkl.fi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Ilkka Heinonen, tilannekeskuspäällikkö
040 779 4863, ilkka.heinonen@vantaa.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos
Juha Tiitinen, pelastuspäällikkö
044 702 6310, juha.tiitinen@kympe.fi
Lapin pelastuslaitos
Paulus Lohi
0400 830 922, paulus.lohi@lapinpelastuslaitos.fi
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Kimmo Markkanen, tukipalvelupäällikkö
050 5922 884, kimmo.markkanen@espoo.fi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pasi Hintikka, valmiuspäällikkö
044 703 8609, pasi.hintikka@ouka.fi
Pirkanmaan pelastuslaitos
Markus Pakkala, tietohallintosuunnittelija
040 8451445, markus.an.pakkala@tampere.fi
Pohjanmaan pelastuslaitos
Dan Gref, valmiuspäällikkö
040 8373 685, dan.gref@pelastustoimi.fi
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Mirja Vilpponen, tietosuoja-asiantuntija
050 554 0712, mirja.vilpponen@siunsote.fi
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Vesa Hätinen, ICT -asiantuntija
0447188141, vesa.hatinen@kuopio.fi
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Marko Nieminen, ICT-asiantuntija
044 0773 256, marko.nieminen@phpela.fi
Satakunnan pelastuslaitos
Erik van Esdonk, aluepalopäällikkö
044 701 1527, erik.vanesdonk@satapelastus.fi
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Juha Mujunen, palopäällikkö
050 431 9480 juha.mujunen@turku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnettomuuksien
selvittämistä varten. (Pelastuslaki 379/2011 91§)
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Henkilötietoryhmät
Pelastustoimen toimenpiteestä (vuodesta 1996 alkaen)
-

kohteen haltija, osoite, koordinaatit, ajoneuvon rekisteritunnus, rakennuksen
rakennustunnus

Rakennuspalon kohteesta (1996 alkaen)
-

osoite, koordinaatit, rakennuksen rakennustunnus

Tulipalosta, jossa kuoli tai vakavasti loukkaantui ihmisiä (2007 alkaen)
-

tapaturman uhrin sukupuoli, ikä, sijainti löydettäessä sekä arvio uhrin turvaan
poistumattomuuden syystä

Turvallisuusviestintätilaisuuksista (2003 alkaen)
-

kouluttajien nimet,
laskutustietoja yhteyshenkilötietoineen

Onnettomuus-, rakennus-, tehtävä-, palontutkinta- ja turvallisuusviestintäselosteasiakirjat
-

ylläpitäjien nimet

Tiedot rekisteristä luovutetuista asiakirjoista (2011 alkaen)
-

asiakirjan saaja
luovuttaja

Hätäkeskuslain (157/2000) 7 §:n mukaisesti Hätäkeskustietojärjestelmästä (1996 alkaen)
-

ilmoittajan puhelintunniste- ja osoitetiedot
kohteen osoite- ja koordinaattitiedot
hälytysselosteen laatijan tunniste

Pelastuslain (379/2011) 41 § / 106 § mukainen ilmoitus poliisille (2020 alkaen)
-

ilmoittajan nimi, sähköposti, puhelinnumero, virkanimike, pelastuslaitoksen nimi
palopaikalla tilannetta johtaneen ja havaintoja tehneiden tiedot (ellei sama kuin ilmoittaja)

Käyttöoikeushallinnan tiedot
-

etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjä-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet
Pelastustoimen viranomaiset kirjaavat tiedot käyttöoikeustasonsa mukaisesti.
Sopimuspalokuntien ja muiden pelastuslain 25 §:n mukaisten yhteisöjen edustajat voivat tallentaa
rekisteriin oman tahonsa tietoja tehtävästä pelastuslain 91§:n 2 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa
tarkoitettujen tietojen osalta.
Hätäkeskustietojärjestelmän hälytystiedot hätäkeskustoimintalain (692/2010) 20 §:n nojalla.
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti pelastuslain (379/2011) 91 §:n nojalla teknisen
käyttöyhteyden avulla
-

-

Pelastusopistolle tilastojen laatimista varten
pelastustoimintaa tai valvontaa varten Hätäkeskuslaitokselle, pelastusviranomaiselle,
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja 107 §:ssä tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja
asiantuntijalle;
öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjuntaa ja siihen varautumista varten Suomen
ympäristökeskukselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille;
onnettomuustutkintaa varten tutkintaa suorittavalle tutkintalautakunnalle ja viranomaiselle;
tieteellistä tutkimusta varten muillekin viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja tutkijoille (ilman
yksilöiviä henkilötietoja siten, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa)

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti pelastuslain (371/2011) 85 §:n nojalla
aluehallintoviranomaiselle alueen pelastustoimen palvelutason valvontaa varten teknisen
käyttöyhteyden avulla.
Pelastuslain 41 §:n mukainen ilmoitus poliisille tai Pelastuslain 106 §:n mukainen
pelastusrikkomusilmoitus poliisille. Ilmoituksen sisältö ja perusteet kuvataan erillisellä lomakkeella,
jonka liitteenä toimitetaan rekisteristä otettava onnettomuusseloste.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötieto poistetaan toimenpiderekisterin kirjauksista, kun lain mukaisia perusteita
säilyttämiseen ei enää ole, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua tiedon tallentamisesta.
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tiedon
tallentamisesta.
Pelastuslain 41 §:n mukainen ilmoitus poliisille tai Pelastuslain 106 §:n mukainen
pelastusrikkomusilmoitus poliisille säilytetään kunkin Pelastuslaitoksen
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ja saada nähtäväksesi rekisteriin tallennetut henkilötiedot
toimittamalla tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle.
Kukin rekisterinpitäjä ohjeistaa tarkastuspyynnön toimittamisesta internet-sivuillaan. Kohdassa 2
ilmoitetut rekisterinpitäjien tietosuojavastaavat/pelastustoimen tietosuoja-asioiden vastuuhenkilöt
neuvovat tarvittaessa.
Tietoja ei luovuteta rekisteristä ilman poliisin lupaa, mikäli tiedot ovat osana esitutkinta-aineistoa.
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Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä kieltäytyy
pyynnöstä koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
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