
  

HAKEMUS TIETOJEN SAAMISEKSI 
PRONTO- JÄRJESTELMÄSTÄ 

 
Lisätietoja ja täyttöohjeita: 

johannes.ketola@pelastusopisto.fi  
 puh. 029 545 3445 

 
 

 

  
 
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi Kotisivut 
PL 1122 Hulkontie 83  + 358 71 875 3350  
70821 KUOPIO 70820 KUOPIO + 358 71 875 0201 + 358 71 875 3351 www.pelastusopisto.fi 
   (opintotoimisto)  
  

       Tunnushakemus 
       Hakemus salassa pidettävää tietoa sisältävän aineiston saamiseksi.    
    (ns. raakadatapyyntö, mahdollinen vain yksittäistapauksissa)  

 
 
 
 
 
6 Tiedon luovuttamisen peruste 
(Pelastuslaki 379/2011 91 §)  
 
(Rastita sovellettava kohta) 
 

      1) pelastustoimintaa tai valvontaa varten Hätäkeskuslaitokselle, 
pelastusviranomaiselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja 107 §:ssä 
tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle; 
 
      2) öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjuntaa ja siihen varautumista 
varten Suomen  ympäristökeskukselle ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille; 
 
       3) onnettomuustutkintaa varten tutkintaa suorittavalle tutkintalautakunnalle ja 
viranomaiselle; 
 
       4) tieteellistä tutkimusta varten muillekin viranomaisille, tutkimuslaitoksille 
ja tutkijoille (liitä liitteeksi tutkimussuunnitelma tms., josta ilmenee työn 
tavoitteet, aikataulu ja vastuuorganisaatio) 
 

7 Pyydettyjen tietojen 
käyttötarkoitus 

 

1 Tutkimuksen/ tilaston/ 
selvitystehtävän nimi 

 

2 Tutkimuksen, tilaston tai 
selvityksen laatimisesta vastaava 
organisaatio/ tutkija/tutkijaryhmä 

 

3 Hankkeen toteuttajat ja työn 
suorituspaikka 

a) Työn vastuullinen johtaja (ml. opinnäytetyön ohjaaja) 
 

b) Salassa pidettävää tietoja käsittelevät henkilöt 
 

c) Työn suorituspaikka ja sen osoite 

4 Yhteyshenkilö  

5 Hankkeen suunniteltu kestoaika  
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8 Pyydetyn aineiston määrittely   

9 Aineiston suojaus ja 
hävittäminen 

Tietojenkäsittely- ja säilytystilojen suojaus ja valvonta 

     Pääsy aineistoon on valvottua, miten: 

     Käyttöoikeudet on rajattu, miten: 

     Aineisto hävitetään, miten: 

     Aineisto säilytetään sellaisessa muodossa, että salassa pidettävät tiedot eivät 
paljastu 

    Tutkimusaineisto säilytetään tunnistetiedoin ja muutoin siten, että salassa 
pidettävät tiedot ovat saatavissa, missä: 

     Muut toimenpiteet, mitkä: 
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10 Henkilörekisteri  
 
"… henkilörekisterillä 
käyttötarkoituksensa vuoksi 
yhteenkuuluvista merkinnöistä 
muodostuvaa henkilötietoja 
sisältävää tietojoukkoa, jota 
käsitellään osin tai kokonaan 
automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla taikka joka on järjestetty 
kortistoksi, luetteloksi tai muulla 
näihin verrattavalla tavalla siten, 
että tiettyä henkilöä koskevat 
tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta;" 
(Henkilötietolaki 523/1999 3 §) 

     Tiedoista ei muodosteta henkilörekisteriä (siirry kohtaan 11) 
 
     Tiedoista muodostetaan henkilötietolain 523/1999 3 § mukainen 
henkilörekisteri  
      
a) Yksilöintitiedot eriteltyinä 

b) Muut tiedot ja tietotyypit 

c) Henkilötietojen muut tietolähteet 

Liitä liitteeksi rekisteriseloste/ luonnos rekisteriselosteeksi! 
 
11 Liitteet     Tutkimussuunnitelma 

 
    Eettisen toimikunnan lausunto 
 
    Tutkimusta/ tilastointia/ selvitystyötä varten myönnetyt muut luvat 
 
    Henkilörekisteriseloste/ luonnos rekisteriselosteeksi 
 
    Muut liitteet      kpl 

 
12 Lisätietoja  

 

mailto:johannes.ketola@pelastusopisto.fi


  

HAKEMUS TIETOJEN SAAMISEKSI 
PRONTO- JÄRJESTELMÄSTÄ 

 
Lisätietoja ja täyttöohjeita: 

johannes.ketola@pelastusopisto.fi  
 puh. 029 545 3445 

 
 

 

  
 
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi Kotisivut 
PL 1122 Hulkontie 83  + 358 71 875 3350  
70821 KUOPIO 70820 KUOPIO + 358 71 875 0201 + 358 71 875 3351 www.pelastusopisto.fi 
   (opintotoimisto)  
  

 
13 Allekirjoitukset  
Olen saanut tiedon siitä, että saamani tiedot ovat salassa pidettäviä ja että minulla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja 
sivullisille. Aineistoa käsitellään tässä hakemuksessa kerrotulla tavalla ja ainoastaan kohdassa 7 kuvattuun 
käyttötarkoitukseen. 
Päiväys Allekirjoitus Sähköposti 

    Haen tunnuksia 
    Käsittelen vain muiden 
hakemaa tietoa  

Nimenselvennys Puhelin 

Päiväys Allekirjoitus Sähköposti 

    Haen tunnuksia 
    Käsittelen vain muiden 
hakemaa tietoa 

Nimenselvennys Puhelin 

Päiväys Allekirjoitus Sähköposti 

    Haen tunnuksia 
    Käsittelen vain muiden 
hakemaa tietoa 

Nimenselvennys Puhelin 

Päiväys Allekirjoitus Sähköposti 

    Haen tunnuksia 
    Käsittelen vain muiden 
hakemaa tietoa 

Nimenselvennys Puhelin 

Päiväys Allekirjoitus Sähköposti 

    Haen tunnuksia 
    Käsittelen vain muiden 
hakemaa tietoa 

Nimenselvennys Puhelin 

 
Myönnetty käyttäjätunnus toimitetaan sähköpostitse ja salasana henkilökohtaisesti/ puhelimella. 
 
 
Täytetty ja allekirjoitettu hakemus lähetetään osoitteella: 
 
PRONTO-ylläpito 
Johannes Ketola 
Pelastusopisto 
PL 1122 
70821 KUOPIO 
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