PUOLUSTUSVOIMIEN TIETOSUOJASELOSTE,

Laatimispäivä: 2.4.2019

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja
kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä
(1054/2018) 22 §

1a
Rekisterinpitäjä /
yhteisrekisterinpitäjä

Nimi: Pääesikunta

Osoite:
Fabianinkatu 2
PL 919, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: 0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi,

1b
Tietosuojavastaava

Nimi: Ylitarkastaja, VT Juhani Parkkari

Osoite: Fabianinkatu 2

PL 919, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: 0299 800, tietosuojavastaava.pv@mil.fi

2
Rekisterivastuuhenkilö

Nimi: Everstiluutnantti Vesa Tohkanen

Posti osoitetaan: Pääesikunta
Osoite: Fabianinkatu 2

PL 919, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: 0299 800, kirjaamo.pe@mil.fi

3
Rekisterin nimi

Asevelvollisrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeudellinen peruste

Asevelvollisrekisterin käyttötarkoituksesta säädetään
henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain
(332/2019) 5 §:ssä

Asevelvollisrekisterin käyttötarkoituksesta säädetään
5
henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain
Henkilötietoryhmät (mitä
henkilötietoja rekisterissä käsitellään) (332/2019) 6 §:ssä

6
Henkilötietojen alkuperä sekä
säännönmukaiset tietolähteet

Osa tiedoista saadaan rekisteröidyltä itseltään. Muusta
tiedonsaantioikeudesta on säädetty henkilötietojen
käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 34 ja
35 §:issä

7
Henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Puolustusvoimat saa salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa muulle viranomaiselle ja julkista tehtävää
hoitamaan asetetulle yhteisölle henkilötietoja, jotka ovat
tarpeen tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi siten
kuin henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun
lain 29 §:ssä säädetään.
Sen lisäksi, mitä 29 §:ssä ja muualla laissa säädetään,
Puolustusvoimat saa salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitamaan
asetetulle yhteisölle yksittäisen tehtävän suorittamiseksi
välttämättömiä tietoja, jos on ilmeistä, ettei tiedon
luovuttamisesta aiheudu olennaista haittaa niille eduille,
jonka suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

8
Henkilötietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle
järjestölle (tietosuojan riittävyyttä
koskeva komission päätös tai tieto
asianmukaisia suojatoimia
koskevista asiakirjoista, jos siirto
perustuu 46 artiklan tai 49 artiklan 1 b
alakohtaan)

Puolustusvoimat saa salassapitovelvollisuuden estämättä
luovuttaa asevelvollisrekisterin tietoja toiselle valtiolle tai
kansainväliselle järjestölle, jos se on tarpeen
kriisinhallintatehtävän suorittamiseksi, kansainväliseen
avunantoon liittyvän tehtävän suorittamiseksi tai
kansainväliseen harjoitukseen liittyen. Tästä on säädetty
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain
31 §:ssä.
Tietojen luovuttamisesta päätettäessä on otettava huomioon
henkilötietoja vastaanottavan valtion tietosuojan taso ja
luovutuksen merkitys rekisteröidyn oikeuksille. Erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen luovuttaminen on
sallittua vain, jos se on välttämätöntä 1 momentissa
tarkoitetun tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen
luovuttaminen on kielletty, jos on perusteltua aihetta epäillä,
että jotakin henkilöä uhkaa tietojen luovuttamisen vuoksi
kuolemanrangaistus, kidutus, muu ihmisarvoa loukkaava
kohtelu, vaino, mielivaltainen vapaudenriisto tai
epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti.
Luovutettaviin henkilötietoihin on tarpeen mukaan liitettävä
ehtoja tietojen käyttötarkoituksesta ja jatkoluovuttamisesta

9
Henkilötietojen säilytysaika /
säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietojen poistamisesta asevelvollisrekisteristä
säädetään henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
annetun lain 39 §:ssä.
Asevelvollista ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
suorittanutta koskevat henkilötiedot poistetaan
asevelvollisrekisteristä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun
rekisteröity ei enää kuulu reserviin eikä varareserviin.
Sellaisen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuneen
henkilön, joka ei ole asevelvollinen, henkilötiedot poistetaan
asevelvollisrekisteristä viimeistään kymmenen vuoden
kuluttua viimeisen palvelussuhteen päättymisestä.
Muun kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn
henkilötiedot poistetaan asevelvollisrekisteristä viimeistään
vuoden kuluttua palveluksen päättymisestä.
Rikos- ja seuraamustiedot poistetaan asevelvollisrekisteristä
viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun saapumiserä, johon
kuuluvaa varten tieto on saatu, on kotiutettu tai siitä kun
asevelvollinen, jota tieto koskee, on kotiutettu. Myöhemmin
saatu tieto poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua
tiedon merkitsemisestä asevelvollisrekisteriin.
Tiedot vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 28
§:ssä tarkoitetusta sitoumuksesta poistetaan
asevelvollisrekisteristä viimeistään vuoden kuluttua
sitoumusajan päättymisestä.
DNA-näyte ja siitä määritetty DNA-tunniste on rekisteröidyn
pyynnöstä välittömästi hävitettävä

10
Asevelvollisrekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ei käytetä
Mahdollinen profiloinnin käyttö
profilointiin.
(merkitykselliset tiedot käsittelyyn
liittyvästä logiikasta, tietojen
käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle)

11
Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tietojen suojaustasoa vastaavalla tavalla suojattuna
lukitussa tilassa.
2. 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
käyttöoikeudet. Lokitietoja pääsevät näkemään vain tähän
valtuutetut henkilöt.
Sähköisten aineistojen suojaamisessa noudatetaan
valtioneuvoston tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa
annettua asetusta (681/2010).

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

Rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttämisestä
asevelvollisrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin
säädetään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja
kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun
lain 23 §:ssä

13
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,
eikä asevelvollisrekisteriin rekisteröidyllä ole oikeutta
vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä
toiseen.

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

15
Rekisteröidyn oikeus saada asia
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

16
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietojen käsittely rekisterissä ei perustu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi (toimenpidepyyntö), jos rekisteröity katsoo, että
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä (laki
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 56 §).

Ajantasaiset tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat
saatavilla osoitteessa:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

