
Puolustusvoimat Tietosuojaseloste  1 (4) 

 

 

10455689/PVPALVK 10.2020 

 

 Laatimispäivä 18.2.2021 

 
Rekisterinpitäjä / 
yhteisrekisterinpitäjä  

Nimi: 

Pääesikunta/Operatiivinen osasto 

Osoite: 
Fabianinkatu 2 00131 Helsinki 

Muut yhteystiedot: 

kirjaamo.pe@mil.fi, 0299 800 

 
 

 
Tietosuojavastaava 

Nimi: 
 
Ylitarkastaja, VT Juhani Parkkari 
 

Osoite: 
 
Fabianinkatu 2,  
PL 919, 00130 Helsinki 
 

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

 
Rekisterivastuuhenkilö 

Nimi: 

Majuri Vesa Siiskonen 

 

Osoite: 

Pääesikunta Operatiivinen osasto  
Fabianinkatu 2,  
PL 919, 00130 Helsinki 
 

Muut yhteystiedot: 

kirjaamo.pe@mil.fi, 0299 800 

 
 

 
Rekisterin nimi 

 

Kulkuluparekisteri 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja oikeudellinen peruste 

 

Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa (332/2019) 7 
ja 21 §:t 
 
Kulkuluparekisteriä käytetään puolustusvoimista annetussa laissa 
tarkoitettujen liikkumista koskevien lupien myöntämiseksi sekä 
kieltojen ja rajoitusten valvomiseksi. 
 

mailto:tietosuojavastaava.pv@mil.fi
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Henkilötietoryhmät (mitä 
henkilötietoja rekisterissä 
käsitellään) 

 

.Rekisterin tietosisällöstä on säädetty henkilötietojen käsittelystä 
Puolustusvoimissa annetun lain 8 §:ssä 
 
Kulkuluparekisteriin saadaan tallettaa Puolustusvoimien 
kohteessa oleskelevasta tai sinne pyrkivästä henkilöstä seuraavat 
tiedot: 
 
1) henkilötunnus tai syntymäaika; 
 
2) henkilökuva ja muut tunnistetiedot; 
 
3) yhteystiedot; 
 
4) kotipaikka- ja kansalaisuustiedot; 
 
5) matkustusasiakirjojen tiedot; 
 
6) Puolustusvoimien henkilöstön työturvallisuuteen vaikuttavat 
tiedot 
 
 

 
Henkilötietojen alkuperä sekä 
säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään  

 
Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät  

 

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelystä 
puolustusvoimissa annetun lain 21 §:n mukaisin edellytyksin: 
 
1) sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 
annetun lain 5 luvussa tarkoitettujen esitutkintatehtävien 
suorittamiseksi; 
2) sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 
annetun lain 9 luvussa tarkoitettujen, rikosten ennalta estämistä 
ja paljastamista koskevien, tehtävien suorittamiseksi; 
3) sotilastiedustelutehtävien suorittamiseksi. 
 
Lisäksi 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. 
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Henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle 
järjestölle  

 

Henkilötietoja käsitellään Suomessa. 

 
Henkilötietojen säilytysaika / 
säilytysajan määrittämiskriteerit 

 

Henkilötietojen poistamisesta kulkuluparekisteristä säädetään 
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 40 
§:ssä. Rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistetaan 
kulkuluparekisteristä viimeistään kahden vuoden kuluttua 
viimeisen tiedon merkitsemisestä. 

 
Mahdollinen profiloinnin käyttö  

 

Ei profilointia. 
 

 
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 käyttöoikeudet. Lokitietoja 
pääsevät näkemään vain tähän valtuutetut henkilöt. 

 

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

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta säädetään rikosasioiden 
tietosuojalain 23 §:ssä. 
Henkilötietojen oikaisemisesta ja poistamisesta säädetään 
rikosasioiden tietosuojalain 25 §:ssä 
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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 rekisteröidyllä 
ole oikeutta vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tietoja 
järjestelmästä toiseen. 
 

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

 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä ei perustu rekisteröidyn 
suostumukseen. 

 
Rekisteröidyn oikeus saada asia 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi  

 

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 §). 

 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

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


