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1171/2016

Lag
om ändring av räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räddningslagen (379/2011) 48 § 1 mom. 3 punkten samt 89, 91 och 93 §, av

dem 48 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 532/2014, som följer:

48 §

Extern räddningsplan för objekt som medför särskild risk

För en eventuell olycka ska räddningsverket göra upp en extern räddningsplan i samar-
bete med den berörda verksamhetsidkaren för områden där det finns

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka som avses i

112 § 1 mom. 5 punkten i miljöskyddslagen (527/2014),
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

89 §

Rätt att få uppgifter för räddningsverksamhet och tillsynsuppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna har räddningsmyndigheten för att kunna utföra
sina uppgifter enligt denna lag rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som behövs vid plane-
ringen och fullgörandet av räddningsverksamheten och skötseln av de tillsynsuppgifter
som ålagts räddningsväsendet.

I detta syfte har räddningsmyndigheten, både för att sköta tillsynsuppgifter och för att
planera och fullgöra räddningsverksamheten, rätt att

1) få uppgifter om geografiska datamängder som avses i lagen om en infrastruktur för
geografisk information (421/2009),

2) få uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) som avser:

a) fullständigt namn enligt 13 § 1 mom. 1 punkten,
b) personbeteckning enligt 13 § 1 mom. 2 punkten,
c) hemkommun och bostad där, tillfällig bostad samt sådana uppgifter om en fastighet,

byggnad och lägenhet som specificerar personens hemkommun och bostad där enligt 13 §
1 mom. 3 punkten,

d) av en person uppgett modersmål och kontaktspråk enligt 13 § 1 mom. 20 punkten,
e) av en person lämnad uppgift om postadress och andra kontaktuppgifter samt yrke en-

ligt 13 § 1 mom. 22 punkten,
f) fastighetsbeteckningar och andra uppgifter som specificerar fastigheter och regis-

terenheter enligt 14 § 1 mom. 1 punkten,
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g) byggnadsbeteckningar och andra uppgifter som specificerar byggprojekt och bygg-
nader enligt 15 § 1 mom. 1 punkten,

h) koordinater, användningsändamål, året då en byggnad färdigställdes, antal våningar,
lägenhetsyta och volym enligt 15 § 1 mom. 3 punkten,

i) andra beskrivningar av ett byggprojekt och en byggnad, dess konstruktioner och
egenskaper enligt 15 § 1 mom. 4 punkten,

j) beskrivningar av en lägenhet eller lokal och dess egenskaper enligt 16 § 1 mom. 2
punkten,

k) besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet enligt 16 § 1 mom. 3
punkten,

3) få uppgifter om tillsynsobjekt ur Säkerhets- och kemikalieverkets register över till-
synsobjekt,

4) från polisen få uppgifter om anmälningar som gäller anordnandet av offentliga till-
ställningar enligt 14 § i lagen om sammankomster (530/1999),

5) få uppgifter om koordinaterna och uppgiftskoderna för första insatsen och prehospi-
tal akutsjukvård från sjukvårdsdistrikten specificerade så att enskilda fysiska personer inte
kan identifieras med hjälp av uppgifterna,

6) få sådana identifikationsuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet som av-
ses i 4 § 1 mom. i företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

7) från Lantmäteriverket få uppgifter om fastighetsägare och deras kontaktinformation
samt om fastigheters läge och specifikationsuppgifter ur fastighetsdatasystemet enligt 3 §
i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002),

8) från kommunens byggnadstillsynsmyndighet få uppgifter om bygglov enligt 125 §
i  markanvändnings- och bygglagen och åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen samt
om ansökningar om sådana enligt 131 § i den lagen, på det sätt som överenskommits till-
sammans med byggnadstillsynsmyndigheten,

9) ur nödcentralsdatasystemet få sådana arbetarsskyddsuppgifter enligt 17 § 1 mom. i
lagen om nödcentralsverksamhet som behövs för räddningsmyndighetens säkerhet eller
arbetarskyddet,

10) få uppgifter som avses i 90 § 3 mom. i denna lag.
Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för skötseln av

tillsynsuppgifter få
1) sådana uppgifter enligt följande bestämmelser i lagen om befolkningsdatasystemet

och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster som avser:
a) civilstånd enligt 13 § 1 mom. 5 punkten,
b) medborgarskap enligt 13 § 1 mom. 14 punkten,
2) uppgifter av andra myndigheter om särskilda riskobjekt med tanke på förebyggandet

av olyckor i det syfte som föreskrivs i 42 § 1 mom. i denna lag, specificerade så att enskil-
da fysiska personer inte kan identifieras med hjälp av uppgifterna.

Räddningsmyndigheten har utöver vad som föreskrivs i 2 mom. rätt att för planeringen
och fullgörandet av räddningsverksamheten

1) från Trafiksäkerhetsverket 
a) få basuppgifter enligt 15 § i lagen om farkostregistret (424/2014) samt tekniska upp-

gifter och identifieringsuppgifter enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i den lagen,
b) få uppgifter om anteckningar enligt 9 § i fartygsregisterlagen (512/1993) som ska in-

föras i fartygsregistret,
c) ur det i 13 § i luftfartslagen (864/2014) avsedda luftfartsregistret få basuppgifter om

ett luftfartyg och om luftfartygets ägare och innehavare samt i 14 § 1 mom. 1 punkten i
den lagen avsedda tekniska data och identifieringsuppgifter,

2) från teleföretag få uppgifter som behövs för lagstadgade uppgifter som avser upp-
rätthållande av räddningsverksamheten i enlighet med 323 § i informationssamhällsbal-
ken (917/2014).
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Rätten att få de uppgifter som avses ovan i denna paragraf gäller också uppgifter som
lämnas genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form. 

Bestämmelserna i 1—4 mom. gäller inte i 83 § avsedda platser som ska hemlighållas.
Försvarsmakten ska ändå ge den lokala räddningsmyndigheten och nödcentralen de upp-
gifter om platsen som krävs för att ett räddningsuppdrag ska kunna utföras säkert och på
tillbörligt sätt.

91 § 

Åtgärdsregister

För uppföljning och utveckling av räddningsväsendet får räddningsverket föra ett per-
sonregister. I registret får sådana uppgifter införas som registreras i nödcentralsdatasyste-
met enligt 16 § i lagen om nödcentralsverksamhet och som nödcentralen med stöd av 20 §
i den lagen har lämnat ut till räddningsmyndighetens ansvariga registerförare. Rädd-
ningsinstitutet är registrets tekniska administratör.

Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. får i åtgärdsregistret införas uppgifter om så-
dana uppdrag som räddningsverket skött med stöd av denna eller någon annan lag och som
gäller

1) föremålet för åtgärden,
2) typen av olycka eller uppdrag,
3) tekniska detaljer om olyckan samt dess förlopp,
4) räddnings- och bekämpningsmetoder som tillämpats i samband med åtgärden, med

undantag för polisens uppgifter,
5) personalresurser som använts för åtgärden, med undantag för polisens uppgifter,
6) fordon och annan materiel som använts i samband med åtgärden, med undantag för

polisens uppgifter,
7) räddningsverksamhetens resultat,
8) skador som olyckan orsakat och faktorer som påverkat skadornas omfattning,
9) orsakerna till olyckan.
Uppgifter enligt 2 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten får införas om första insatsen och pre-

hospital akutsjukvård som räddningsverket, avtalsbrandkårer och andra sammanslutning-
ar som avses i 25 § sköter med stöd av avtal. Uppgifter om första insatsen får föras in av
en aktör som deltagit i uppdraget i fråga.

Räddningsmyndigheterna får föra in och behandla uppgifter i åtgärdsregistret. Samma
rätt har andra räddningsledare som avses i 34 § i fråga om de uppdrag där de har fungerat
som räddningsledare. En aktör som deltagit i ett uppdrag får föra in sina egna uppgifter i
åtgärdsregistret.

När det är nödvändigt får uppgifterna i registret  trots sekretessbestämmelserna utläm-
nas till

1) Nödcentralsverket, en räddningsmyndighet, Säkerhets- och kemikalieverket och i
107 § avsedda medlemmar och sakkunniga i en undersökningskommission för räddnings-
verksamhet eller tillsyn,

2) Finlands miljöcentral samt närings-, trafik- och miljöcentralerna för bekämpning av
oljeskador och fartygskemikalieskador och beredskap för sådana samt för vattenläges-
tjänsten och för hantering av översvämningsrisker,

3) Meteorologiska institutet för utveckling av varningstjänster,
4) en undersökningskommission eller myndighet som undersöker olyckor,
5) andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i 1—4

punkten för vetenskaplig forskning på så sätt att de uppgifter som lämnas ut inte innehåller
känsliga personuppgifter.

Uppgifterna får också lämnas ut genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk
form. Innan uppgifterna lämnas ut ska den som begär uppgifter lägga fram utredning om
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att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. Räddningsinstitutet och en läroanstalt som avses
i 55 § 2 mom. får använda uppgifterna i registret i sin undervisning, varvid det som i 86 §
föreskrivs om tystnadsplikt tillämpas på behandlingen av uppgifterna. Räddningsinstitutet
får lämna ut uppgifter ur åtgärdsregistret på det sätt som avses i 5 mom. i denna paragraf, om
man särskilt har kommit överens om det med det räddningsverk som för registret. Rädd-
ningsinstitutet får dessutom använda uppgifterna i registret för att göra upp statistik. Åt-
gärdsregistret får användas för statistikföring, förutsatt att inga personer kan identifieras i
statistiken. I övrigt finns bestämmelser om utlämnande av uppgifter i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Personuppgifter ska utplånas ur åtgärdsregistret när det inte längre kan anses motiverat
att bevara uppgifterna i det syfte som anges ovan, dock senast fem år efter det att uppgif-
terna har förts in. En känslig uppgift som avses i 11 § 3 eller 4 punkten i personuppgiftsla-
gen (523/1999) ska dock utplånas inom två år.

93 §

Övervakningsregister

För tillsynsuppgiften enligt 78 § i anslutning till säkerheten i byggnader och andra ob-
jekt och för inspektion av beredskapen enligt 84 § får räddningsverket föra ett övervak-
ningsregister. I registret får föras in uppgifter enligt 15, 16, 19, 21, 42, 61, 62 och 90 § som
fåtts för tillsyn. I registret får dessutom föras in uppgifter som avses i 89 § med undantag
av uppgifter som avses i 3 mom. 1 punkten underpunkt a och b i den paragrafen samt upp-
gift om det yrke som avses i 89 § 2 mom. 2 punkten underpunkt e. I övervakningsregistret
får också föras in uppgifter enligt 80 § 4 mom. som antecknats i det protokoll som ska fö-
ras vid brandsyn och sådana uppgifter om beredskapsarrangemang som fåtts vid inspek-
tion av beredskapen enligt 84 §. I övervakningsregistret får föras in externa räddningspla-
ner som avses i 48 §.

Uppgifterna i övervakningsregistret får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till
räddningsmyndigheterna för uppföljning och utveckling av räddningsväsendet.

Uppgifterna i övervakningsregistret ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas
med bestämda mellanrum i samband med kontrollen, dock senast tio år efter det att före-
gående anteckning gjordes.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 16 december 2016
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