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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 69 § i räddningslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att räddningslagen 
ändras så att de tekniska administreringen av 
räddningsväsendets åtgärdsregister kan över-
föras från inrikesministeriet till Räddningsin-
stitutet och Räddningsinstitutet kan använda 
uppgifter ur åtgärdsregistret för uppgörande 
av räddningsväsendets riksomfattande stati-

stik. På basis av de resultatförhandlingar som 
förts med Räddningsinstitutet har inrikesmi-
nisteriet för avsikt att överlåta uppgifterna på 
Räddningsinstitutet från ingången av 2006.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2006. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge 

I 11 kap. i räddningslagen (468/2003) före-
skrivs om räddningsväsendets personregister. 
I 69 § bestäms om åtgärdsregister. Enligt 1 
mom. i paragrafen får den lokala räddnings-
myndigheten föra ett personregister för upp-
följning och utvecklande av räddningsväsen-
det samt för utredning av olyckor. I registret 
får sådana uppgifter införas som registreras i 
nödcentralsdatasystemet enligt 7 § i lagen om 
nödcentraler (157/2000) och som nödcentra-
len med stöd av 9 § i lagen om nödcentraler 
har lämnat ut till räddningsväsendets ansva-
riga registerförare. I 2 mom. specificeras de 
uppgifter som förutom de uppgifter som spe-
cificerats i lagen om nödcentraler får föras in 
i åtgärdsregistret. Enligt 3 mom. får uppgif-
terna i registret utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna utlämnas till en nödcentral, en 
räddningsmyndighet, Konsumentverket och 
säkerhetsteknikcentralen för räddningsverk-
samhet eller tillsyn, vid behov även genom 
teknisk anslutning. Åtgärdsregistret får an-
vändas för statistikföring, förutsatt att inga 
personer kan identifieras i statistiken. I övrigt 
gäller i fråga om utlämnande av uppgifter 

vad som bestäms i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). I 4 
mom. föreskrivs om utplånande av uppgifter 
ur åtgärdsregistret. 

I 69 § i räddningslagen hänvisas till det da-
tasystem som avses i 7 § i lagen om nödcen-
traler och till utlämnandet av uppgifter enligt 
9 § i samma lag. Nödcentralsdatasystemet är 
ett bestående riksomfattande datasystem som 
är avsett för räddnings-, polis- samt social- 
och hälsovårdsmyndigheterna och som förs 
med hjälp av automatisk databehandling. 
Nödcentralsverket är huvudansvarig register-
förare för nödcentralsdatasystemet. I registret 
får samlas in och registreras uppgifter som 
behövs för nödcentralernas åligganden och 
som specificeras i lagen om nödcentraler. 
Enligt lagen kan uppgifter som tagits emot 
från en verksamhetsenhet inom räddningsvä-
sendet och registrerats i nödcentralsdatasy-
stemet lämnas ut till räddningsväsendets an-
svariga registerförare med hjälp av teknisk 
anslutning. 

De uppgifter som nödcentralerna anmäler 
till räddningsväsendets åtgärdsregister kan i 
enlighet med bestämmelserna innehålla upp-
gifter om bl.a. beredskapen hos räddningsvä-
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sendets enheter och uppdrag som en nödcen-
tral gett till räddningsväsendets enheter. De 
uppgifter som anmäls kan innehålla person-
uppgifter. Räddningsmyndigheterna kan 
dessutom i åtgärdsregistret införa uppgifter 
som gäller föremålet för räddningsmyndighe-
tens åtgärd, typen av olycka, tekniska detaljer 
om olyckan samt dess förlopp, räddnings- 
och bekämpningsmetoder som tillämpats i 
samband med åtgärden, personalresurser som 
använts för åtgärden, fordon och annan mate-
riel som använts i samband med åtgärden, 
räddningsverksamhetens resultat, skador som 
olyckan föranlett samt orsakerna till olyckan. 

Finland har med stöd av lagen om bildande 
av räddningsområden (1214/2001) indelats i 
22 räddningsområden. Inom varje räddnings-
område fungerar den lokala räddningsmyn-
digheten som registerförare enligt 3 § 4 
punkten i personuppgiftslagen (523/1999) för 
det åtgärdsregister som avses i 69 § i rädd-
ningslagen. Räddningslagen innehåller be-
stämmelser om lokala räddningsmyndigheter. 
För närvarande sköter inrikesministeriet det 
tekniska upprätthållandet av åtgärdsregistret i 
hela landet. För upprätthållandet använder in-
rikesministeriet datasystemet PRONTO. In-
rikesministeriet gör också upp räddningsvä-
sendets riksomfattande statistik utgående från 
de uppgifter som registrerats i datasystemet 
PRONTO. 

Bestämmelser om Räddningsinstitutet in-
går i lagen om Räddningsinstitutet 
(1165/1994) och förordningen om Rädd-
ningsinstitutet (1237/1994) som givits med 
stöd av lagen. Enligt lagen är Räddningsinsti-
tutet en läroanstalt som lyder under inrikes-
ministeriet och upprätthålls av staten.  Rädd-
ningsinstitutet skall bland annat sköta den 
yrkesinriktade utbildningen för räddningsvä-
sendet. Dessutom utför Räddningsinstitutet, 
enligt vad inrikesministeriet bestämmer, även 
andra uppgifter som lämpar sig för dess 
verksamhet. Vid inrikesministeriet bereds 
som bäst en totalrevidering av lagstiftningen 
om Räddningsinstitutet. 
 
2.  Föreslagna ändringar  

På basis av de resultatförhandlingar som 
förts med Räddningsinstitutet har inrikesmi-
nisteriet för avsikt att överlåta det tekniska 

upprätthållandet av det i 69 § i räddningsla-
gen avsedda åtgärdsregistret på Räddningsin-
stitutet från ingången av 2006. Samtidigt får 
Räddningsinstitutet till uppgift att från och 
med ingången av 2006 göra upp räddnings-
väsendets riksomfattande statistik.  

Enligt 69 § 3 mom. i den gällande rädd-
ningslagen får uppgifter ur åtgärdsregistret 
överlåtas på en räddningsmyndighet. Enligt 4 
§ 1 mom. i räddningslagen är bl.a. de tjäns-
temän som inrikesministeriet förordnat till 
uppgiften statliga räddningsmyndigheter. 
Räddningsinstitutet och dess tjänstemän är 
inte räddningsmyndigheter och därför förut-
sätter en överföring av det tekniska upprätt-
hållandet av åtgärdsregistret till Räddnings-
institutet att uppgiften regleras i räddningsla-
gen. Det föreslås att 69 § 1 mom. i rädd-
ningslagen ändras så att det i bestämmelsen 
anges att Räddningsinstitutet teknisk admi-
nistratör för åtgärdsregistret. 

Föra att uppgiften att göra upp räddnings-
väsendets riksomfattande statistik skall kun-
na överföras från inrikesministeriet till Rädd-
ningsinstitutet förutsätts att 69 § 3 mom. i 
räddningslagen ändras så att det i bestämmel-
sen konstateras att Räddningsinstitutet har 
rätt att använda uppgifter i åtgärdsregistret 
för uppgörandet av statistiken. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Inrikesministeriet har skött administreran-
det och utvecklandet av räddningsväsendets 
åtgärdsregister (datasystemet PRONTO) 
samt de kostnader som detta föranlett. Verk-
samheten har finansierats med anslag ur 
moment 26.80.21.4 i statsbudgeten (rädd-
ningsväsendets övriga omkostnader). Inri-
kesministeriet har preliminärt avtalat med 
Räddningsinstitutet att de kostnader som det 
tekniska administrerandet av åtgärdsregistret 
orsakar Räddningsinstitutet (ca 400 000 euro 
per år) skall beaktas i det anslag som Rädd-
ningsinstitutet får till sitt förfogande år 2006. 
Dessutom beaktas utgifterna för avlöning av 
en person (ca 48 000 euro per år) som tillägg 
till Räddningsväsendets årliga anslag. Över-
föringen av uppgifterna från inrikesministeri-
et till Räddningsinstitutet föranleder inget 
behov av tilläggsanslag under moment 
26.80.21. 
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4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid inrikesmini-
steriet. Utlåtanden om propositionen har be-
gärts hos nödcentralsverket, justitieministeri-
et, Räddningsinstitutet och dataombudsman-
nens byrå. Remissinstanserna hade inget att 
anmärka på med anledning av propositionen. 

5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2006. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Bilaga 
Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av 69 § i räddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 69 § 1 och 3 mom. som följer: 
 

69 § 

Åtgärdsregister 

För uppföljning och utvecklande av rädd-
ningsväsendet samt för utredning av olyckor 
får den lokala räddningsmyndigheten föra ett 
personregister. I registret får sådana uppgifter 
införas som registreras i     nödcentralsdata-
systemet enligt 7 § lagen om nödcentraler 
(157/2000) och som nödcentralen med stöd 
av 9 § lagen om nödcentraler har lämnat ut 
till räddningsväsendets ansvariga registerfö-
rare. Räddningsinstitutet är registrets teknis-
ka administratör. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifterna i registret får utan hinder av 
sekretessbestämmelserna utlämnas till en 

nödcentral, en räddningsmyndighet, Konsu-
mentverket och säkerhetsteknikcentralen för 
räddningsverksamhet eller tillsyn samt till 
andra myndigheter och forskningsinstitut för 
undersökning av olyckor eller vetenskaplig 
forskning, vid behov även genom teknisk an-
slutning. Räddningsinstitutet får använda 
uppgifterna i  registret  för  att  göra upp sta-
tistik. Åtgärdsregistret  får  användas för sta-
tistikföring, förutsatt att inga personer kan 
identifieras i statistiken. I övrigt gäller i fråga 
om utlämnande av uppgifter vad som be-
stäms i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999). 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den           200 . 

————— 

Helsingfors den 14 oktober 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Inrikesminister Kari Rajamäki 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

Lag 

om ändring av 69 § i räddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) 69 § 1 och 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

69 § 

Åtgärdsregister 

För uppföljning och utvecklande av rädd-
ningsväsendet samt för utredning av olyck-
or får den lokala räddningsmyndigheten 
föra ett personregister. I registret får sådana 
uppgifter införas som registreras i nödcen-
tralsdatasystemet enligt 7 § lagen om nöd-
centraler (157/2000) och som nödcentralen 
med stöd av 9 § lagen om nödcentraler har 
lämnat ut till räddningsväsendets ansvariga 
registerförare. 

 
— — — — — — — — — — — — —  
Uppgifterna i registret får utan hinder av 

sekretessbestämmelserna utlämnas till en 
nödcentral, en räddningsmyndighet, Kon-
sumentverket och säkerhetsteknikcentralen 
för räddningsverksamhet eller tillsyn samt 
till andra myndigheter och forskningsinsti-
tut för undersökning av olyckor eller veten-
skaplig forskning, vid behov även genom 
teknisk anslutning. Åtgärdsregistret får an-
vändas för statistikföring, förutsatt att inga 
personer kan identifieras i statistiken. I öv-
rigt gäller i fråga om utlämnande av uppgif-
ter vad som bestäms i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

 
 
— — — — — — — — — — — — —   
 

69 § 

Åtgärdsregister 

För uppföljning och utvecklande av rädd-
ningsväsendet samt för utredning av olyck-
or får den lokala räddningsmyndigheten 
föra ett personregister. I registret får sådana 
uppgifter införas som registreras i nödcen-
tralsdatasystemet enligt 7 § lagen om nöd-
centraler (157/2000) och som nödcentralen 
med stöd av 9 § lagen om nödcentraler har 
lämnat ut till räddningsväsendets ansvariga 
registerförare. Räddningsinstitutet sköter 
det tekniska upprätthållandet av registret. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifterna i registret får utan hinder av 
sekretessbestämmelserna utlämnas till en 
nödcentral, en räddningsmyndighet, Kon-
sumentverket och säkerhetsteknikcentralen 
för räddningsverksamhet eller tillsyn samt 
till andra myndigheter och forskningsinsti-
tut för undersökning av olyckor eller veten-
skaplig forskning, vid behov även genom 
teknisk anslutning. Räddningsinstitutet får 
använda uppgifterna i registret för att göra 
upp statistik. Åtgärdsregistret får användas 
för statistikföring, förutsatt att inga personer 
kan identifieras i statistiken. I övrigt gäller i 
fråga om utlämnande av uppgifter vad som 
bestäms i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). 

— — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den           200 . 
——— 

 
 


