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10455689/PVPALVK 10.2020 

 

 Laatimispäivä 01.06.2021 

 
Rekisterinpitäjä / 
yhteisrekisterinpitäjä  

Nimi: 
Pääesikunta operatiivinen osasto 

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: 
Kapteeni Jaakko Rissanen 
 
Osoite: 
PL 919 00131 Helsinki 
 
Muut yhteystiedot: 
kirjaamo.pe@mil.fi 
 
 

 
Rekisterin nimi 

 
Aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri; 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja oikeudellinen peruste 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta säädetään 
henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain 
(332/2019) 9 §:ssä.Aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden 
rekisteriä käytetään aluevalvontalaissa (755/2000) tarkoitettua 
maahantuloa, maassaoloa, liikkumista ja muuta luvanvaraista 
toimintaa koskevan hakemuksen, ilmoituksen, lausunnon ja 
päätöksen käsittelemistä sekä mainitussa laissa tarkoitettujen 
kieltojen, rajoitusten ja lupaehtojen noudattamisen valvontaa 
varten. Rekisterin tietojen käsittelystä muuhun kuin niiden 
keräämis- ja tallettamistarkoitukseen säädetään saman lain 22 
§:ssä. Puolustusvoimat saa käsitellä aluevalvonnan lupa- ja 
valvonta-asioiden rekisterin henkilötietoja muuhun kuin niiden 
alkuperäiseen keräämis- ja tallettamistarkoitukseen, jos se on 
tarpeen: 
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1) sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 
annetun lain 9 luvussa tarkoitettujen, rikosten ennalta estämistä 
ja paljastamista koskevien, tehtävien suorittamiseksi; 
 
2) sotilastiedustelutehtävien suorittamiseksi.  

 
Henkilötietoryhmät (mitä 
henkilötietoja rekisterissä 
käsitellään) 

 
Rekisterissä käsiteltävistä henkilötiedoista ja 
henkilötietoryhmistä säädetään henkilötietojen käsittelystä 
puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 10 
§:ssä.Aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden rekisteriin 
saadaan tallettaa Suomen alueelle tulevasta, suoja-alueella tai 
muussa lupaa edellyttävässä kohteessa oleskelevasta tai 
luvanvaraista toimintaa harjoittavasta henkilöstä: 
 
1) henkilötunnus tai syntymäaika; 
 
2) muut tunnistetiedot; 
 
3) yhteystiedot; 
 
4) kotipaikka- ja kansalaisuustiedot; 
 
5) matkustusasiakirjojen tiedot; 
 
6) tiedot aluevalvontatehtävään, -toimenpiteeseen tai -
tapahtumaan liittyvistä tarpeellisista kuvauksista, olosuhteista ja 
yksilöinneistä.  
 
 

 
Henkilötietojen alkuperä sekä 
säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääosin 
rekisteröidyltä itseltään. Muut rekisterissä käsiteltävät tiedot 
ovat peräisin puolustusvoimien aluehallintalain (755/2000) 23 §:n  
perusteella suorittamien toimenpiteiden johdosta.  
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Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät  

 
Aluevalvontalain (755/2000)  37 §:n perusteella 
aluevalvontaviranomaisella, alusliikennepalvelun tarjoajalla, 
ilmaliikennepalvelujen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayksiköllä on 
oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa toisilleen (tämän 
lain) 30 a §:ssä tarkoitettuja ja henkilötietojen käsittelystä 
Puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 9 §:ssä tarkoitetussa 
aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden rekisterissä olevia 
tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee aluevalvontatehtävässään. 
(15.3.2019/336) 
 
Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.  

 
Henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle 
järjestölle  

 
Salassa pidettävien tietojen antamisesta vieraan valtion 
viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle säädetään 
aluevalvontalain 42 §:ssä.Puolustusvoimilla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä antaa aluevalvontalain 30 a 
§:ssä tarkoitettua aluevalvonnan tilannekuvaa ja siihen liittyviä 
tietoja myös vieraan valtion aluevalvonnasta vastaavalle 
viranomaiselle tai kansainväliselle toimielimelle, jos tiedot ovat 
tarpeellisia vieraan valtion aluevalvontaa varten. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettuun tietoon sisältyy toiselta 
aluevalvontaviranomaiselta tai ilmaliikennepalvelun tarjoajalta 
tai ilmatilan hallintayksiköltä saatua tietoa, tieto voidaan 
luovuttaa edelleen vain tiedon tuottaneen tahon suostumuksella. 
 
Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 
Näihin tietoihin voi sisältyä myös tässä rekisterissä suoraan tai 
välillisesti käsiteltäviä henkilötietoja.  

 
Henkilötietojen säilytysaika / 
säilytysajan määrittämiskriteerit 

 
Henkilötietojen poistamisesta rekisteristä säädetään 
henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain 41 
§:ssä. Rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistetaan 
aluevalvonnan lupa- ja valvonta-asioiden rekisteristä viimeistään 
viiden vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä, luvan 
raukeamisesta, luvan voimassaoloajan päättymisestä tai 
viimeisen tiedon rekisteriin merkitsemisestä. 

 
Mahdollinen profiloinnin käyttö  

 
Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 
(1054/2018) 11 §:n 3 momentin perusteella sellainen profilointi, 
joka johtaa erityisiin henkilötietoryhmiin perustuvaan 
luonnollisten henkilöiden syrjintään, on kielletty. 
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Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Manuaalinen aineisto: 
Säilytetään tietojen suojaustasoa vastaavalla tavalla 
suojattuna lukitussa tilassa. 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät aineistot: 
Palvelu tuotetaan puolustusvoimien omista laitetiloista 
puolustusvoimien sisäisessä tietoverkossa. Käyttäjien 
pääsyä tietoihin rajoitetaan käyttöoikeusrooleilla. 
Puolustusvoimat valvoo järjestelmän asianmukaista 
käyttöä sekä luo ja poistaa tarpeettomat käyttöoikeudet. 
Lokitietoja pääsevät käsittelemään vain tähän valtuutetut 
henkilöt. 
Sähköisten aineistojen suojaamisessa sovelletaan 

              Puolustusvoimien tietoturvamääräystä HQ97. 
 
Rekisteröidyn oikeus pyytää pääsy 
häntä itseään koskeviin tietoihin 
sekä oikeus pyytää henkilötietojen 
oikaisemista, poistamista tai niiden 
käsittelyn rajoittamista  

 
Rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttämisestä 
rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin säädetään 
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 23 §:ssä: 
Se, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot pykälän 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla, voi esittää tätä tarkoittavan 
pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla 
asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla tai 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa 
käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 
Rekisteröidyn oikeuksia on rajoitettu henkilötietojen käsittelystä 
rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä annetun lain 28 §:n perusteella. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietoja poistettavaksi, 
oikaistavaksi tai käsittelyä rajoitettavaksi henkilötietojen 
käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden 
ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 25 §:n 
perusteella. 
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada siirtää henkilötietojaan 
järjestelmästä toiseen, tai muulle rekisterinpitäjälle. 
 

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

 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä ei perustu 
rekisteröidyn suostumukseen 

 
Rekisteröidyn oikeus saada asia 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi  

 
Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 
(1054/2018) 56 §:n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saattaa 
asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö), jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 
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käsittelyssä rikotaan tätä tai muuta henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lakia. Asian voi rekisteröidyn suostumuksella saattaa 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi myös yleishyödyllinen 
henkilötietojen suojaa edistävä yhteisö 

 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

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


