
1a 
Rekisterinpitäjä / yhteisrekisterinpitäjä  

Nimi: 
 
Pääesikunta / Suunnitteluosasto 
 

Osoite: 
Fabianinkatu 2,  
PL 919, 00130 Helsinki 
 

Muut yhteystiedot: 
 
0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi  
 

1b 
Tietosuojavastaava 

Nimi: 
 
Juhani Parkkari / VT, Ylitarkastaja 
 

Osoite: 
Pääesikunta / Oikeudellinen osasto 
Fabianinkatu 2,  
PL 919, 00130 Helsinki 
 

Muut yhteystiedot: 
 
0299 800, tietosuojavastaava.pv@mil.fi  
 

2 
Rekisterivastuuhenkilö 

Nimi: 
 
Anni Rinne / FM, Tietojärjestelmävastuualueen johtaja 
 

Osoite: 
Pääesikunta / Suunnitteluosasto  
Fabianinkatu 2,  
PL 919, 00130 Helsinki 
 

Muut yhteystiedot: 
 

0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi  
 

3  
Rekisterin nimi 

 
Puolustusvoimien asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän 
yhteystietorekisteri 
 

4 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja 
oikeudellinen peruste 

 
Puolustusvoimien asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän 
yhteystietorekisteri on Puolustusvoimien toimintaan kuuluvien 
hallinnollisten asioiden, asiakirjojen ja töiden hallinnan, 
valmistelun, päätöksenteon ja arkistoinnin tietojärjestelmissä 
pidettävä looginen rekisterikokonaisuus. 
 
Yhteystietorekisteri on Puolustusvoimien 
asianhallintajärjestelmän osakokonaisuus, johon on tallennettu 
Puolustusvoimien ulkopuolisten yritysten ja henkilöiden tietoja 
asiakkuuteen tai viranomaistoimintaan liittyen. 

Laatimispäivä: 20.08.2020 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
TIETOSUOJASELOSTE, 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12–14 artiklat 
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Henkilötietojen käsittely perustuu Puolustusvoimien 
lakisääteisiin tehtäviin. 
 

5 
Henkilötietoryhmät (mitä henkilötietoja 
rekisterissä käsitellään) 

 
Puolustusvoimien asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän 
yhteystietorekisteristä voidaan hakea organisaation 
ulkopuolisten henkilöiden ja yritysten tietoja.  
Yhteystietorekisteri on tarkoitettu vain puolustusvoimien 
ulkopuolisten organisaatioiden ja virallisten tahojen tiedoille. 
 
Yhteystietorekisteriin voidaan tallentaa tietoja yrityskortille ja 
ko. tahon yhteyshenkilö(i)stä henkilökortille. 
 
Asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän yhteystietorekisterin 
yrityskortille voidaan tallentaa seuraavat henkilötiedot: 
 

1. Nimitiedot 
2. Yhteystiedot 
3. Yritysluokittelutiedot (toimiala vast.) 

 
Asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän yhteystietorekisterin 
henkilökortille voidaan tallentaa seuraavat henkilötiedot: 
 

1. Nimitiedot 

2. Yhteystiedot 

3. Yritysluokittelutiedot (toimiala vast.) 
 

6 
Henkilötietojen alkuperä sekä 
säännönmukaiset tietolähteet 

 
1. Viranomaiset 
2. Muut organisaatiot 
3. Luonnolliset / yksityishenkilöt 

7 
Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät  

 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.  
 
Henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia 
(621/1999).  
 
Asianhallinnassa yhteystietorekisteriin merkittyjä henkilötietoja 
käytetään käsiteltävien asioiden, asianosaisten ja asiakirjojen 
yksilöimiseen. 

8 
Henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle järjestölle  

 
Henkilötietoja käsitellään Suomessa. 

9 
Henkilötietojen säilytysaika / säilytysajan 
määrittämiskriteerit 

 
Yhteystietorekisterin tiedot ovat määräajan säilytettäviä. 



10 
Mahdollinen profiloinnin käyttö 
(merkitykselliset tiedot käsittelyyn 
liittyvästä logiikasta, tietojen käsittelyn 
merkittävyys ja mahdolliset seuraukset 
rekisteröidylle) 

 
Ei profilointia. 

11 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Yhteystietojen ylläpito (luonti, muokkaus, poisto) on rajattu 
yhteystietorekisterin ylläpitäjille. 
 
Palvelu tuotetaan valtion yhteisen palveluntuottajan ja 
puolustusvoimien tiloista 
puolustusvoimien sisäisessä tietoverkossa.  
 
Tiedot on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien 
hallinnalla, tietokantojen ja palvelinten teknisellä suojauksella, 
tietojen fyysisellä suojauksella, kulunvalvonnalla, tietoliikenteen 
suojauksella sekä tietojen varmuuskopioinnilla. 

 

12 
Rekisteröidyn oikeus pyytää pääsy häntä 
itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus 
pyytää henkilötietojen oikaisemista, 
poistamista tai niiden käsittelyn 
rajoittamista  

TARKASTUSOIKEUS 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 15 artikla 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus 
siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä 
ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada 
pääsy henkilötietoihin.  
 
Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 15 artiklassa 
mainitut tiedot. Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on 
esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että 
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.  
 
TIETOJEN OIKAISEMINEN, POISTAMINEN TAI 
KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN  
 
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 16-18 artiklat) 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 
artiklan mukaisesti.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa 
käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (EU) 679/2016 18 artiklassa mainituista asioista.  
 
Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai 
rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain 
(434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen. 
 

13 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa 
käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä tai siirtää 
tietoja järjestelmästä toiseen. Henkilötietojen käsittely ei 
perustu rekisteröidyn suostumukseen 

 



 

14 
Rekisteröidyn oikeus peruuttaa 
suostumus, milloin tahansa (mikäli 
käsittely perustuu suostumukseen) 

 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä ei perustu rekisteröidyn 
suostumukseen. 

15 
Rekisteröidyn oikeus saada asia 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. 

16 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
PL 800 
00521 Helsinki 
029 56 66700, tietosuoja@om.fi  
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