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10455689/PVPALVK 10.2020 

 

 Laatimispäivä 24.03.2022 

 
Rekisterinpitäjä / 
yhteisrekisterinpitäjä  

Nimi: 
PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTO 

Osoite: 
PL 919 00131 HELSINKI 

Muut yhteystiedot: 
kirjaamo.pe@mil.fi 
 
 

 
Tietosuojavastaava 

Nimi: 
 
Ylitarkastaja, VT Juhani Parkkari 
 
Osoite: 
 
Kasarmikatu 17,  
PL 919, 00131 Helsinki 
Muut yhteystiedot: 
puhelinvaihde: 0299 800  
tietosuojavastaava.pv@mil.fi  
 

 
Rekisterivastuuhenkilö 

Nimi: 
Tietosuojajohtaja Kari J Laitinen 
 
Osoite: 
PL 919 00131 HELSINKI 
 
Muut yhteystiedot: 
kirjaamo.pe@mil.fi 
 
 

 
Rekisterin nimi 

 
PUOLUSTUSVOIMIEN KUTSUVIERASREKISTERI 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja oikeudellinen peruste 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Puolustusvoimien 
kutsuvierastilaisuuksien järjestämiseen liittyvien toimenpiteiden 
hoitaminen ja yhteydenpito kutsuvieraisiin.  
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 2016/679 6 artiklan 1a kohdan tarkoittama 
suostumus, 1b kohdan tarkoittama sopimuksen täytäntöönpano 
(kuljetus, majoitus ja pysäköintipalvelut) ja 1c kohdan 
tarkoittama rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattaminen (Puolustusvoimien turvallisuusvalvonta)  
 
Rekisterinpitäjän tehtävistä vastaa Pääesikunnan 
henkilöstöosasto. Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja käsitellään 
Puolustusvoimien hallintoyksiköissä kutsuvierastilaisuuksien 
järjestelyiden yhteydessä.  
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Henkilötietoryhmät (mitä 
henkilötietoja rekisterissä 
käsitellään) 

 
Rekisterissä rekisteröidyn asemassa ovat henkilötietojensa 
käsittelylle suostumuksensa antaneet henkilöt, jotka eivät ole 
Puolustusvoimien palveluksessa.  
 
Puolustusvoimien palkatun henkilöstön henkilötietoja käsitellään 
Puolustusvoimien henkilöstöhallinnon rekisterissä.  
 
Rekisterissä käsitellään seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia 
henkilötietoja:  
 
Nimitiedot, Syntymäaika tai henkilötunnus,Yhteystiedot, 
Osoitetiedot Arvo/sotilasarvo/muu titteli,  
 
Avecin tai saattajan nimitiedot, Syntymäaika tai henkilötunnus,  
Yhteystiedot, Osoitetiedot Arvo/sotilasarvo muu titteli,  
 
Mahdollisen ajoneuvon rekisteritunnus, Mahdollisen muun 
kulkuneuvon rekisteröintitunnus, Tiedot ruokavaliotoiveista, 
Tiedot rekisteröidyn taustayhteisöstä. 
 
 
 

 
Henkilötietojen alkuperä sekä 
säännönmukaiset tietolähteet 

 
Henkilötiedot kerätään kutsuvierailta itseltään ilmoittautumisten 
yhteydessä 

 
Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät  

 
Henkilötietoja luovutetaan ravintola- ja catering- palveluita 
järjestäville yrityksille mahdollisten ruokavaliotoiveiden 
huomioimiseksi. Tietoja luovutetaan tapahtumien järjestelystä 
vastaaville Puolustusvoimien ulkopuolisille muille tahoille, 
sellaisissa tapahtumissa, joissa Puolustusvoimille on nimetty 
erillinen kutsuvieraskiintiö. Tietoja luovutetaan henkilötietojen 
käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n 1 
momentin 2 kohdan tarkoittamaan kulkuluparekisteriin 
puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) tarkoitettujen 
liikkumista koskevien lupien myöntämiseksi sekä kieltojen ja 
rajoitusten valvomiseksi.Tietoja voidaan luovuttaa 
Puolustusvoimien ulkopuolisille pysäköintialuepalveluita 
järjestäville yrityksille mahdollisen pysäköinnin järjestämiseksi. 
Tietoja voidaan luovuttaa majoituspalveluita järjestäville 
yrityksille mahdollisen majoituksen järjestämiseksi. Tietoja 
voidaan luovuttaa kuljetuspalveluita järjestäville yrityksille 
mahdollisen kuljetuksen järjestämiseksi. Muuhun tietojen 
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luovuttamiseen sovelletaan sitä, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999) säädetään.  

 
Henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle 
järjestölle  

 
Henkilötietoja käsitellään Suomessa 

 
Henkilötietojen säilytysaika / 
säilytysajan määrittämiskriteerit 

 
Henkilötietoja käsitellään rekisterissä kutsuvierastapahtuman 
järjestämisen kannalta tarpeellinen aika. Henkilötiedot 
poistetaan rekisteristä viimeistään 3 vuoden kuluttua viimeisen 
rekisterimerkinnän tekemisestä. 

 
Mahdollinen profiloinnin käyttö  

 
Rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin ei kohdisteta 
profilointia. 
 

 
Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Manuaalisessa muodossa käsiteltävä aineisto: Aineisto 
säilytetään tiedon tietoturvaluokituksen mukaisesti lukituissa 
tiloissa, joihin on pääsy henkilötietoja käsittelevällä 
Puolustusvoimien henkilöstöllä.  
Sähköisessä muodossa käsiteltävä aineisto: Palvelu tuotetaan 
valtion yhteisen ja Puolustusvoimien sisäisessä verkossa. Tietojen 
käsittely on suojattu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien 
hallinnalla tietokantojen ja palvelinten teknisellä suojauksella, 
tietojen fyysisellä suojauksella kulunvalvonnalla, 
varmuuskopioinnilla ja tietoliikenteen suojauksella. 
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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.  

 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa 
käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 
sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 

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

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus 
ilmoittamalla siitä kutsuvierastapahtuman järjestelyistä 
vastaavalle hellintoyksikölle. Suostumuksen peruuttaminen 
päättää henkilötietojen käsittelyn rekisterissä. Tämän jälkeen 
henkilötiedot arkistoidaan määräaikaisesti säilytettävinä 
Puolustusvoimien tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti 3 
vuodeksi. Määräaikaisen sällytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. 
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Rekisteröidyn oikeus saada asia 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi  

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

 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
PL 800 
00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
Vaihde: 029 56 66700 


