
Rekisterin nimi 

PRONTO - Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto 

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjiä ovat Suomen 22 pelastustoimen aluetta: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, 

Helsinki, Itä-Uusimaa, Jokilaaksot, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Keski-Uusimaa, 

Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Uusimaa, Oulu-Koillismaa, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-

Karjala, Pohjois-Savo, Satakunta ja Varsinais-Suomi.   

Rekisterin yhteyshenkilö 

Tutkimusjohtaja Esa Kokki, Pelastusopisto, PL 1122, 70821 Kuopio. Puh. +358 29545 3409. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Pelastuslain (379/2011) 91 §:n nojalla 

        pelastustoimen seuranta ja kehittäminen;  

        resurssi- ja onnettomuustilastojen tuottaminen. 

Rekisterin tietosisältö 

Pelastustoimen toimenpiteestä (vuodesta 1996 alkaen), mm. 

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

rakennustunnus 

        onnettomuuden- tai toimenpiteen tyyppi 

        onnettomuuden teknisiä yksityiskohtia ja kuvaus onnettomuuden etenemisestä 

        toimenpiteessä käytetyt pelastus- ja torjuntamenetelmät 

        toimenpiteessä käytetyt henkilöstövoimavarat 

        toimenpiteessä käytetyt ajoneuvot ja muu kalusto 

        pelastustoiminnan tuloksellisuus 

        arvio onnettomuuden aiheuttamista vahingoista ja vahingon laajuuteen vaikuttaneista tekijöistä 

        arvio onnettomuuden syystä, 

 

 



rakennuspalon kohteesta (1996 alkaen), mm. 

        rakenteellisia tietoja 

        onnettomuuden ehkäisyyn liittyviä tietoja, 

tulipalosta, jossa kuoli tai vakavasti loukkaantui ihmisiä (2007 alkaen) 

        arvio olosuhteista ja tapahtumista ennen tulipaloa ja tulipalon aikana 

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

syystä,  

turvallisuusviestintätilaisuuksista (2003 alkaen), mm. 

toteutustapa, aihealue ja kohderyhmä  

    osallistujamäärä ja tilaisuuden kesto

    tapahtumapaikka ja osoite

    kouluttajien nimet 

       laskutustietoja yhteyshenkilötietoineen, 

edellä mainittuja tietoja sisältävien asiakirjojen (onnettomuus-, rakennus-, tehtävä-, palontutkinta- ja 

turvallisuusviestintäselosteiden) ylläpitäjien nimet ja tallennusajat,  

ja tiedot rekisteristä luovutetuista asiakirjoista (2011 alkaen), mm. 

        luovutettu asiakirja 

        asiakirjan saaja 

        ajankohta, luovuttaja ja luovutustapa 

sekä hätäkeskuslain (157/2000) 7 §:n mukaisesti Hätäkeskustietojärjestelmästä (1996 alkaen) mm. 

        hätäilmoituksen ilmoitusaika ja -tapa 

        hätäilmoituksen sisältö ilmoittajan puhelintunniste- ja osoitetietoineen sekä kohteen osoite- ja 

koordinaattitietoineen 

        hälytettyihin yksiköihin liittyviä tietoja, kuten muodostelma, tunnus ja toiminta-aikoja 

        hälytysselosteen laatijan tunniste.  

Säännönmukaiset tietolähteet 



Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

 

Hätäkeskustietojärjestelmän hälytystiedot hätäkeskustoimintalain (692/2010) 20 §:n nojalla. 

 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

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 

 Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti pelastuslain (371/2011) 85 §:n nojalla aluehallintoviranomaiselle 

teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Rekisterin suojauksen periaate 

Rekisterin tiedot sijaitsevat Tieto Oyj:n kautta leasing-sopimuksella vuokratuilla Tieto Oyj :n 

salassapitosäädösten mukaisesti suojatuilla palvelinlaitteistoilla. Palvelinlaitteet ovat eristetty Tieto Oyj:n 

hallinnoimilla reitittimillä ja palomuureilla Internet-verkosta. Rekisterin käyttäjillä on kunkin 

rekisterinpitäjän hallinnoimat henkilökohtaiset salasanalliset käyttäjätunnukset.  


