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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään tapahtumajärjestelyihin, tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen ja palautteen 

pyytämiseen. Tietoja käsitellään tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja 

muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Lisäksi 

puolustusministeriön tiloissa tai sotilasalueella järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä kerätään 

henkilötietoja turvallisuuden varmistamiseksi. Kerättäviä henkilötietoja voivat olla etu- ja sukunimi, 

tehtävänimike, työnantaja, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus ja yhteystiedot. 

Arkaluontoisia henkilötietojen voidaan kerätä, kun siihen on kyseessä olevan tapahtuman järjestelyihin 

liittyvä erityinen tarve. Sopivan tarjoilun mahdollistamiseksi voidaan kysyä tietoa erityisruokavaliosta. 

Muina arkaluontoisina tietoina voidaan kysyä esimerkiksi tietoja, jotka liittyvät liikuntarajoitteiden 

huomioon ottamiseen tapahtuman pääsyjärjestelyissä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ilmoittautumislomakkeella, henkilökohtaisesti, tapahtuman yhteydessä 

ja/tai tapahtuman jälkeen tehtävällä kyselyllä. Henkilötietojen käsittely perustuu ensi sijassa 

suostumukseen, joka annetaan tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Puolustusministeriön 

tapahtumiin saattaa lisäksi liittyä henkilötietojen käsittelyä lakisääteisten velvoitteen perusteella, 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamiseksi. Esimerkiksi sotilasalueella pidettäviin tapahtumiin voi liittyä lakisääteisiä velvoitteita, jotka 

edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Arkaluonteisten henkilötietojen käyttö perustuu nimenomaiseen 

suostumukseen, mikä annetaan tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tilaisuudessa voidaan valokuvata erikseen ilmoitetuissa ja merkityissä paikoissa. Kuvaamisesta on 

mahdollista kieltäytyä menemällä paikoille, joihin kuvaamista ei kohdenneta. Tapahtumanjärjestäjän 

ottamia kuvia voidaan käyttää kyseisen tilaisuuden viestintämateriaalina, raportoinnin tukena, tilaisuuden 

aihepiiriin liittyvissä julkaisuissa, ja muissa vastaavissa, tapahtumaan tai sen aihepiiriin liittyvässä 

viestinnässä. 

Mikäli tilaisuus esitetään suorana lähetyksenä ja/tai suoratoistolähetyksenä (striimaus), siitä ilmoitetaan 

ennen tapahtuman alkua. Lähtökohtaisesti yleisöä ei kuvata. Mahdollinen kuvaaminen rajataan siten, 
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että etukäteen kerrotaan, mille alueelle kuvaus kohdistuu. Kuvaamisesta voi kieltäytyä menemälle muille 

paikoille. Lisätietoa tapahtumien kuvaamiseen ja tallentamisen käytännönjärjestelyistä saa tapahtuman 

järjestäjätahoilta. 

  

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät 

Tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsittelevät puolustusministeriössä vain 

ne henkilöt, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä niitä. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tapahtumanhallintajärjestelmissä, jolloin myös palveluntuottajilla on 

pääsy henkilötietoihin. Puolustusministeriö on sopinut palveluntuottajien kanssa henkilötietojen 

käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Jos tapahtuma järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa, voidaan rekisteritietoja jakaa tällaisille 

tahoille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtuman käytännön järjestelyihin liittyen muille 

palveluntuottajille, jotka vastaavat esimerkiksi kulunvalvonnasta tai tarjoilusta. 

  

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille  

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

  

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 

liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden käyttötarve on lakannut. 

  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden 

turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja monivaiheisen tunnistautumisen. 

  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 

• tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tiedustelut tätä koskien tulee hoitaa rekisterinpitäjälle 

• vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee 

yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen, miten sitä tulisi muuttaa 

ja se tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. 



• pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan 

henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita puolustushallinto 

tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten. 

• peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelyä ei jatketa, mikäli se ei ole 

tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, rekisteripitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että 

henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät 

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi 

 


