
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
14.10.2010 
Päivitys 12.4.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Pääesikunta/henkilöstöosasto 

Osoite 

PL 919, 00131 HELSINKI 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0299 800 (vaihde), kirjaamo.pe@mil.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kv-alan johtaja/Henkilöstöosasto/Pääesikunta 
Osoite 

Fabianinkatu 2, 00131 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0299 800 (vaihde), kirjaamo.pe@mil.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kriisinhallintahenkilöstörekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriin talletettuja tietoja voidaan käyttää valittaessa henkilöitä sotilaalliseen kriisinhallintaan ja 
sotilastehtävään muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan sekä  koulutuksen ja palveluksen 
suunnittelussa ja järjestämisessä. 

 

Rekisterin ylläpito perustuu lakiin sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31.3.2006/211, 31§, 32§, 33§ ja lain 
muuttaminen 576/2015 31§, 33§. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan sotilaalliseen kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan tai valittavan 
(hakeutuneen) henkilön sijoittelua ja koulutusta varten henkilötunnus ja muut tarpeelliset tunniste- ja 
yhteystiedot samoin kuin tiedot henkilön ammatista, perhesuhteista, siviili- ja sotilaskoulutuksesta 
sekä terveydentilasta, jos niillä on merkitystä kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan palveluksen ja 
sijoittelun kannalta, asevelvollisuuden suorittamisajasta ja -paikasta, aikaisemmasta 
kriisinhallintapalveluksesta sekä rangaistuksista ja kurinpito-ojennuksista. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisterinpitäjällä on kriisinhallintahenkilöstörekisteriä varten oikeus salassapitosäännösten 
estämättä saada asevelvollisrekisterissä olevia tietoja sekä asevelvollisuuslain (1438/2007) 96 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja tietoja väestötietojärjestelmästä, poliisi- ja vankeinhoitoviranomaisilta sekä 
oikeushallinnon tietojärjestelmistä.  Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella rekisteriin 
tietosisältöön tarkoitettuja tietoja voidaan hankkia muistakin kuin yllämainituista rekistereistä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Kriisinhallintahenkilöstörekisterissä olevia tietoja voidaan henkilöiden valitsemiseksi sotilaalliseen 
kriisinhallintaan ja sotilastehtävään muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan luovuttaa 
ulkoasiainministeriölle, sisäministeriölle ja kriisinhallintaoperaation toimeenpanijalle. Tietoja voidaan 
luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Kriisinhallintahenkilöstörekisterissä olevia tietoja voidaan henkilöiden valitsemiseksi sotilaalliseen 
kriisinhallintaan ja sotilastehtävään muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan luovuttaa 
kriisinhallintaoperaation toimeenpanijalle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Pääesikunnan sotilaalliseen kriisinhallintaan osoittamien johtoportaiden ja joukkojen arkistojen 
suojaus. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kriisinhallintahenkilöstörekisteriä ylläpidetään tietojärjestelmäsovelluksena osana asevelvollisuusalan 
ja operatiivisen johtamisen tietojärjestelmää (AVT-OPJO) sekä asevelvollisrekisteriä. 
Tietojärjestelmäsovellus on vain Suomen sotilasviranomaisten käytössä ja sitä hallitaan 
käyttäjätunnusten ja roolitusten avulla. Kukin käyttäjä näkee vain tehtävään liittyvän tarpeellisen 
tiedon.Puolustusvoimien ulkopuolisilla ei ole käyttöoikeutta. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Henkilötietolain (523/1999) 26§ mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevien tietojen oikeellisuus. 

Tarkastuspyyntö esitetään suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessa voi käyttää tietosuojavaltuutetun 
toimiston laatimaa mallilomaketta 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Tiedon korjaamisvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle. Halutessa voi käyttää tietosuojavaltuutetun 
toimiston laatimaa mallilomaketta.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, 
henkilömatrikkelia,eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.  

 


