
1a 
Personuppgiftsansvarig/gemensamt 
personuppgiftsansvarig  

Namn:  Huvudstaben 

Adress: 
Fabiansgatan 2 
PB 919, 00130 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi 

1b 
Dataskyddsombud 

Namn: Överinspektör, vicehäradshövding Juhani Parkkari 

Adress: Fabiansgatan 2 
PB 919, 00130 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 0299 800, tietosuojavastaava.pv@mil.fi 

2 
Registeransvarig 

Namn: Överstelöjtnant Vesa Tohkanen 

 

Post adresseras till: Huvudstaben 
Adress: Fabiansgatan 2 
PB 919, 00130 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter: 0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi 

3  
Registrets namn 

Värnpliktsregistret 

4 
Syftet med och den rättsliga 
grunden för behandling av 
personuppgifter 

Om värnpliktsregistrets ändamål föreskrivs i 5 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten 
(332/2019) 

5 
Kategorier av personuppgifter  
(vilka personuppgifter som 
behandlas i registret) 

Om värnpliktsregistrets ändamål föreskrivs i 6 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten 
(332/2019) 

Dokumentet uppgjort: 2.4.2019 FÖRSVARSMAKTENS DATASKYDDSBESKRIVNING  

Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och 
vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 

(1054/2018) 22 § 



6 
Personuppgifternas ursprung samt 
normala informationskällor 

En del av uppgifterna fås av den registrerade själv. Om den 
övriga rätten att få information har föreskrivits i 34 och 35 § i 
lagen om behandling av personuppgifter inom 
Försvarsmakten (332/2019) 

7 
Mottagare eller mottagargrupper av 
personuppgifter  

Trots sekretessbestämmelserna får Försvarsmakten till en 
annan myndighet och till en sammanslutning som tillsatts för 
att sköta ett offentligt uppdrag lämna ut personuppgifter som 
behövs för fullgörande av dess lagstadgade uppgifter såsom 
föreskrivs i 29 § i lagen om behandling av personuppgifter 
inom Försvarsmakten. 
 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § och annanstans i lag, får 
Försvarsmakten trots sekretessbestämmelserna till en 
myndighet eller en sammanslutning som tillsatts för att sköta 
ett offentligt uppdrag lämna ut uppgifter som är nödvändiga 
för fullgörandet av ett enskilt uppdrag, om det är uppenbart 
att utlämnandet av uppgiften inte orsakar väsentlig 
olägenhet för de intressen för vilkas skyddande sekretess 
har föreskrivits. 
 

8 
Överföring av personuppgifter till 
tredjeland eller internationell 
organisation (kommissionens 
beslut gällande dataskyddets 
tillräcklighet eller information om 
handlingar gällande behövliga 
skyddsåtgärder, om överföringen 
grundar sig på artikel 46 eller punkt 
1 b i artikel 49) 

Trots sekretessen får Försvarsmakten lämna ut uppgifter ur 
värnpliktsregistret till en annan stat eller till en internationell 
organisation, om det behövs för fullgörande av ett 
krishanteringsuppdrag eller ett uppdrag som hänför sig till 
internationellt bistånd eller i anknytning till en internationell 
övning. Om detta har föreskrivits i 31 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten. 
 
När beslut fattas om utlämnande av uppgifter ska hänsyn 
tas till nivån på dataskyddet i den stat som är mottagare av 
personuppgifterna och vilken betydelse utlämnandet av 
uppgifterna har med tanke på den registrerades rättigheter. 
Utlämnande av uppgifter som ingår i kategorier av särskilda 
personuppgifter är tillåtet endast om det är nödvändigt för att 
ett uppdrag som avses i 1 mom. ska kunna utföras. Det är 
förbjudet att lämna ut personuppgifter om det finns grundad 
anledning att misstänka att någon på grund av utlämnandet 
av uppgifter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan 
behandling som kränker människovärdet, förföljelse, 
godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång. 
 
Till de personuppgifter som lämnas ut ska vid behov fogas 
villkor som gäller ändamålet med uppgifterna och 
vidareutlämningen av dem. 
 



9 
Förvaringstid för 
personuppgifter/kriterier för 
bestämning av förvaringstiden 

Om utplåning av personuppgifter ur värnpliktsregistret 
föreskrivs i 39 § i lagen om behandling av personuppgifter 
inom Försvarsmakten. 
 
Personuppgifter om en värnpliktig och om den som fullgjort 
frivillig militärtjänst för kvinnor utplånas ur värnpliktsregistret 
senast när ett år har förflutit sedan den registrerade inte 
längre hörde till reserven eller den ersättande reserven. 
 
Personuppgifterna om en sådan person som har deltagit i 
militär krishantering och som inte är värnpliktig utplånas ur 
värnpliktsregistret senast tio år från det att det sista 
anställningsförhållandet avslutades. 
 
Personuppgifterna om andra registrerade än sådana som 
avses i 1 eller 2 mom. utplånas ur värnpliktsregistret senast 
ett år från det att tjänstgöringen avslutades. 
 
Brotts- och påföljdsuppgifter utplånas ur värnpliktsregistret 
senast ett år från det att den inryckningskontingent 
hemförlovades som den om vilken uppgiften erhållits tillhör 
eller sedan den värnpliktige som uppgiften gäller 
hemförlovades. Uppgifter som erhållits senare utplånas 
senast fem år från det att uppgiften infördes i 
värnpliktsregistret. 
 
Uppgifter om förbindelser som avses i 28 § i lagen om 
frivilligt försvar utplånas ur värnpliktsregistret senast ett år 
från det att förbindelsetiden gick ut. 
 
På begäran av den registrerade ska ett DNA-prov och en 
DNA-profil som tagits fram ur ett sådant förstöras 
omedelbart. 

10 
Eventuell användning av profilering 
(meningsfull information om logiken 
gällande behandlingen, betydelsen 
bakom behandlingen av uppgifter 
och de förutsedda följderna för den 
registrerade) 

 
Personuppgifter som behandlas i värnpliktsregistret används 
inte för profilering. 

11 
Principer för skydd av registret 

1. Manuellt material 
Förvaras skyddat på det sätt som motsvarar uppgifternas skyddsnivå i ett 
låst utrymme. 
2. Material som behandlas i informationssystem 
Tjänsten produceras i Försvarsmaktens egna utrustningsutrymmen i 
Försvarsmaktens interna datanät. Användarnas tillgång till uppgifterna 
begränsas med användarrättigheter. Försvarsmakten övervakar att 
systemet används på ett ändamålsenligt sätt samt skapar och utplånar 
behörigheter. Logguppgifter får ses endast av de personer som har 
befogenheter att göra detta.  
Vid skyddande av elektroniskt material iakttas statsrådets förordning om 
informationssäkerheten inom statsförvaltningen 
(681/2010). 



 

12 
Den registrerades rätt att begära att 
få tillgång till uppgifter som berör 
honom eller henne samt rätt att 
begära rättelse eller utplåning av 
personuppgifter eller begränsning 
av behandlingen av dem  

Om den registrerades rätt till insyn i fråga om 
personuppgifter som behandlas i värnpliktsregistret 
föreskrivs i 23 § i lagen om behandling av personuppgifter i 
brottmål och vid upprätthållandet av den nationella 
säkerheten. 

13 
Den registrerades rätt att motsätta 
sig behandlingen samt rätten att 
överföra uppgifter från ett system 
till ett annat  

Den registrerades rättigheter har begränsats enligt 28 § i 
lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 
upprätthållandet av den nationella säkerheten, och den som 
har registrerats i värnpliktsregistret har inte rätt att motsätta 
sig behandlingen eller rätten att överföra uppgifter från ett 
system till ett annat. 

14 
Den registrerades rätt att återkalla 
sitt samtycke när som helst (om 
behandlingen grundar sig på 
samtycke) 

 
Behandlingen av uppgifter i registret grundar sig inte på 
samtycke. 

15 
Den registrerades rätt att föra ett 
ärende till dataombudsmannen för 
behandling  

 
En registrerad har rätt att föra ett ärende till dataombudsmannen 
för behandling (begäran om åtgärder), om den registrerade anser 
att någon vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter 
bryter mot lag som gäller behandling av personuppgifter (56 § i 
lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 
upprätthållandet av den nationella säkerheten ). 

16 
Dataombudsmannens 
kontaktuppgifter 

 
Dataombudsmannens kontaktuppgifter fås på adressen: 
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 


