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REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Yhteystiedot
Teknikontie 4
01530 Vantaa
puh. 09-8394 0000
fax. 09-8394 0020

2. Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö

Nimi
Valvontarekisterin pääkäyttäjä, vanhempi palotarkastaja Kari Telaranta
Yhteystiedot
Teknikontie 4
01530 Vantaa
puh. 09-8394 0000
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

3. Rekisterin nimi

Valvontarekisteri
TUTOR-riskienarviointijärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisteri on pelastuslain (379/2011) sekä vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaisia
valvontatehtäviä varten pidettävä henkilörekisteri.
Rekisteriin tallennetaan pelastuslain 15, 16, 19, 21, 61, 62 ja 90 §:n
mukaisia valvontaa varten saatuja tietoja. Lisäksi rekisteriin tallennetaan
pelastuslain 89 §:ssä tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta mainitun
pykälän 1 momentin 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuja tietoja.
Valvontarekisteriin tallennetaan pelastuslain 80 §:n 4 momentissa
tarkoitetut palotarkastuksessa pidettävään pöytäkirjaan merkityt tiedot
sekä 84 §:n mukaisessa valmiuden tarkastamisessa saadut tiedot
varautumisjärjestelyistä.
Lisäksi rekisteriin talletetaan pelastusviranomaisen valvontaan
pelastuslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain nojalla kuuluvia asiakirjoja sekä
käsittelytietoja (JulkL 621/1999 18§, asetus 1030/1999 5§, 6§).
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5. Rekisterin tietosisältö

Kiinteistön, rakennuksen, tilan, tapahtuman tai muun näihin verrattavissa
olevan omistajan, haltijan sekä muiden vastuuhenkilöiden henkilötiedot
o nimi
o asema yrityksessä tai yhteisössä
o osoite
o puhelinnumero
o sähköpostiosoite
Rekisteri sisältää lisäksi muita valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja
kuten tiedot lakisääteisten tarkastusten suorittajista ja
suoritusajankohdista, rakennusten paloturvallisuustekniikasta,
kohdeluokittelusta, TUTOR-arvioinnin tuloksista, valvontavälistä sekä
käsiteltävistä ja varastoitavista vaarallisista kemikaaleista ja räjähteistä.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Pelastuslain 89§:ssä mainitut tietolähteet. Rekisteriin ei kuitenkaan
tallenneta väestötietojärjestelmästä saatuja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13§:n 5, 8, 14, 20 tai 22
kohdassa tarkoitettuja tietoja.
Pelastusviranomaiselle pelastuslain tai vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain nojalla toimitettavat
ilmoitus- ja muut asiakirjat.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvontakohderekisteristä saatavat
vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevien laitosten tiedot
toiminnanharjoittajista, sijainneista ja käsiteltävistä ja varastoitavista
vaarallisista kemikaaleista.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
annetun lain mukaisista valvontakohteista (tiedot toiminnanharjoittajista,
vaarallisista kemikaaleista ja räjähteistä sekä pöytäkirjoista) siirretään
automaattisen käyttöyhteyden avulla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
valvontakohderekisteriin (390/2005 130§).
Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) perusteella, mikäli pyydetty asiakirja on tullut
julkiseksi. Ei-julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapauskohtaisen
harkinnan perusteella. Salassa pidettävät tiedot poistetaan ennen tietojen
luovutusta.
Tilastotietoja siirretään säännönmukaisesti pelastustoimen resurssi- ja
onnettomuustilastoon (PRONTO).
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään, henkilötietojen
luovutukseen Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tarvitaan
pääsääntöisesti rekisteröidyn suostumus. Lisäksi tulee varmistaa
tietosuojan riittävä taso sen maan osalta, johon tietoja siirretään.
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8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Osa rekisterin tiedoista on salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 §).
A. Manuaalinen aineisto
Tarpeettomia paperitulosteita vältetään. Välttämättömät tulosteet
säilytetään paperiarkistoissa lukituissa tiloissa, joihin on pääsy
pelastuslain 26 §:n mukaisilla pelastustoimen viranhaltijoilla.
B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Käyttöoikeuksia rekisteriin myönnetään ainoastaan pelastuslain 26 §:n
mukaisille pelastustoimen viranhaltijoille.
Tekninen käyttöyhteys rekisteriin on rajoitettu. Pelastustoimen
viranhaltijoiden lisäksi TUTOR-järjestelmään tallennettuja, itseään
koskevia tietoja voivat tarkastella alueen pelastusviranomaisen asiakkaat,
joille on annettu käyttöoikeus järjestelmään.
Käyttöoikeus rekisteriin varmistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttöoikeuksin varustettujen tietokoneiden tietoturvallisuus on
varmistettu.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja valvontarekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja.
Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole jos,
o tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valtion turvallisuutta,
puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata
rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä
o tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun
oikeuksille
o rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan
historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten
o rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään valvonta- ja
tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta jättäminen on
välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen
tai rahoituksellisen edun turvaamiseksi.
Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että jäävät
tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää
muut hänestä talletetut tiedot.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidylle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin rekisterinpitäjän
tiloissa tai tiedot annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan
viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran kalenterivuodessa.
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Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterinpitäjän edustaja antaa kirjallisen
kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi
tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa epäämisen
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan valvontarekisterissä
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai
täydennettävä.
Tietojen korjauspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle omakätisesti
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta
ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on
luovutettu. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on
mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterinpitäjän edustaja antaa kirjallisen
todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.
Rekisteröity voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

