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LAINVASTAINEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY RAUHANTURVAAJIEN
HARJOITUKSESSA
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KANTELU
A pyysi 19.3.2003 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä
selvittämään, olivatko Pääesikunnan asevelvollisuus osaston eversti B ja
suunnittelija C noudattaneet henkilötietolakia ja julkisuuslakia kantelun liitteenä
olleessa, 24.10.2002 laaditussa harjoituskäskyasiakirjassa.
A:n mukaan asiakirja oli julkinen, mutta kuitenkin sen liitteessä kaksi oli lueteltu
400 henkilön s osiaaliturvatunnukset. A oli lähettänyt eversti B:lle asiasta
sähköpostiviestin noin kuukausi sitten, mutta asiakirja oli edelleenkin
puolustusvoimien esikuntajärjestelmässä luettavana.
Kantelukirjoitukseen oli liitetty Pääesikunnan asevelvollisuusosaston 24.10.2002
antama käsky, ohjelmarunko rauhanturvatehtävistä kotiutuneiden
vapaaehtoisesta harjoituksesta 23.-24.11.2002 (liite 1), luettelo valvontajoukoista
kotiutuneista/kotiutuvista (liite 2), saatekirje sekä luettelo harjoituksen
kouluttajista (liite 4).
A on lisäksi puhelimitse 26.10.2004 ilmoittanut tänne uuden toimipaikkansa.
Hänen mukaansa puheena olevan luettelon tallentamisesta puolustusvoimien
esikuntajärjestelmään oli kertonut eräs tähän harjoitukseen osallistuneista ja
nimilistalla olleista kouluttajista. Kantelun liitteet oli A:n mukaan tulostettu atk:n
avulla ylläpidettävästä esikuntajärjestelmästä.
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RATKAISU
Asevelvollisuuslain (452/1950, muut. 364/2000) 42 d §:n mukaan salassa
pidettäviä ovat aseve lvollisrekisteriin merkityn henkilön tunnistetiedot, joiksi
katsotaan henkilön nimi, henkilötunnus, sotilasarvo, osoite- ja muut yhteystiedot
sekä kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Henkilötietolain (523/1999) 13 §:n 4
momentin mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei
merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tuloste ttuihin tai laadittuihin
asiakirjoihin. Pääesikunnan henkilöstöosasto oli lisäksi tietoturvaohjeessaan
7.11.2002 tähdentänyt, että henkilötunnusta ei saa merkitä

esikuntajärjestelmässä tarpeettomasti tämän järjestelmän asiakirjoihin/vast.
Siten henkilötunnusten ja muiden yksityiskohtaisten henkilötietojen
merkitsemiselle Pääesikunnan asevelvollisuusosastolla eri tahoille jaettuun
harjoituskäskyyn ei ole ollut laillista perustetta. Henkilötunnukset oli oheistettu
harjoituskäskyn liitteeseen puolustusvoimien sisäisessä jakelussa
tarpeettomasti. Pääesikunnan asevelvollisuusosasto oli menetellyt
asevelvollisuuslain 42 d §:n säännöksiin nähden huolimattomasti sekä edellä
mainitun tietoturvallisuusohjeen ja henkilötietolain 13 §:n 4 momentin vastaisesti.
Perustelen ratkaisuani seuraavasti.
3.1
Tapahtumat
Selvityksen mukaan Pääesikunnan asevelvollisuusosasto oli järjestänyt syksyllä
2002 rauhanturvatehtävistä kotiutuneille reserviläisille ja puolustusvoimien
henkilökunnalle vapaaehtoisen harjoituksen 23.-24.11.2002. Tähän liittyen
osastopäällikkö, eversti B ja lyhytaikaisesti, oman kertomansa mukaan kolmen
kuukauden ajan osaston palveluksessa ollut projektisuunnittelija C olivat
lähettäneet 24.10.2002 päivätyn käskyn harjoituksesta.
Harjoituskäskyyn (R1965/9/D/IV) oli liitetty harjoituksen ohjelma, nimilista
harjoitukseen osallistuvista (liite 2; henkilötunnukset, nimet, sotilasarvot,
palvelukseen sitoutumisen päivämäärät sekä eräiden osalta merkintä "Resups"),
saatekirje harjoituskutsuun sekä harjoituksen kouluttajien nimilista (liite 4; nimet,
henkilötunnukset, osoitteet sekä puhelin- tai sähköpostiosoitteet).
Kansainväliseltä keskukselta saatujen nimilistojen tarkoituksena oli
Pääesikunnan mukaan ollut ainoastaan mahdollistaa reserviläisten harjoitukseen
kutsuminen Helsingin sotilasläänin esikunnan kautta. Tähän tarkoitukseen oli
tarvittu osallistujien nimet, osoitteet ja henk ilötunnukset.
Käskyn jakelun mukaan se oli lähetetty Helsingin Sotilasläänin Esikuntaan,
Puolustusvoimien Kansainväliseen Keskukseen, Pääesikunnan
koulutusosastolle, Porin Prikaatiin, kouluttajille ja RT-tehtävistä kotiutuneelle
kantahe nkilökunnalle. Lisäksi käsky oli lähetetty tiedoksi puolustusministeriölle,
Pääesikunnan kansainväliselle osastolle ja henkilöstöosastolle, Läntisen, Itäisen
ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnille sekä Merivoimien ja Ilmavoimien
Esikunnille.
Asiakirja liitteineen on ollut puolustusvoimien esikuntajärjestelmässä luettavana
ainakin kantelun tekoajankohtaan 19.3.2003 saakka.
Selvityksen mukaan osallistujien nimilistoihin oli asian esittelijän toimesta jäänyt
mm. osallistujien henkilötunnukset, jota asiakirjan allekirjoittanut osastopäällikkö
ja kirjaamon vastaava toimistosihteeri eivät heti olleet huomanneet.
Harjoituskäskyasiakirja oli liitetty puolustusvoimien sähköiseen
esikuntajärjestelmään ja sen voimassaoloajaksi oli merkitty yksi vuosi. Sittemmin
keväällä 2003 käskyasiakirja on poistettu puolustusvoimien

esikuntajärjestelmästä ja ryhdytty toimiin muiden asiakirjojen osalta, joissa
vastaava nimilista mahdollisesti esiintyi. Myös toiminta Pääesikunnan
asevelvollisuus osaston esittelijöiden ja kirjaamon osalta on selvityksen mukaan
varmennettu vastaavien tapausten välttämiseksi jatkossa.
3.2
Arviointi
Asevelvollisuuslain 42 d §:n mukaan asevelvollisrekisteriin sisältyvien tietojen
salassa pitämisestä on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään. Salassa tulee pitää myös
asevelvollisrekisteriin merkityn henkilön tunnistetiedot, joiksi katsotaan henkilön
nimi, henkilötunnus, sotilasarvo, osoite- ja muut yhteystiedot sekä kotikunta ja
siellä oleva asuinpaikka. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24
§:n 1 momentin 10 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat muun ohella
asiakirjat, jotka koskevat puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa,
sijoitusta tai käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka
puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole i lmeistä, että tiedon antaminen niistä
ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua.
Siten rauhanturvaajien vapaaehtoiseen harjoitukseenkin kutsuttaessa on
mielestäni huolellisesti ja julkisuuslain hyvän tiedonhallintatavan 18 §:n
mukaisesti arvioitava ja tarvittaessa rajattava vapaaehtoisen harjoituksen
käskyyn liitettävät ja osallistujille postitettavat henkilö-, osoite-, harjoitusjoukon
kokoonpano - ja muut tiedot. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää myös, että
viranomaiset pitävät huolta yleensäkin niillä olevien tietojen laadusta,
suojauksesta ja tietoturvasta.
Henkilötietolaki (523/1999) on rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyä koskeva
yleislaki ja se tuli voimaan 1.6.1999. Henkilötietolain 13 §:n mukaan
henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla
suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta
saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää: 1) laissa
säädetyn tehtävän suorittamiseksi; 2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai 3) hi storiallista tai tieteellistä
tutkimusta taikka tilastointia varten. Henkilötunnusta saa mainittujen normien
puitteissa kylläkin sinänsä käsitellä virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin
liittyviä etuja koskevissa asioissa. Mainitun säännöksen 4 momentin mukaan
henkilötunnusta ei saa merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella
tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. Viimeksi mainittu säännös korostaa
henkilötunnuksen osalta jo henkilötietolain 5 §:ssä säädettyä
huolellisuusvelvoitetta henkilötietojen käsittelyssä.
Näistä syistä pidän Pääesikunnan asevelvollisuusosaston menettelyä
24.10.2002 puheena olevan harjoituskäskyn lähettämisessä lainvastaisena.
Menettelystä ovat vastuussa käskyn allekirjoittanut osastopäällikkö, eversti B ja
käskyn esittelijä, suunnittelija C. Kuitenkin arvioidessani menettelyn
seuraamuksia olen ottanut huomioon sen, että sanotun harjoituskäskyn nimilistat
on sittemmin poistettu puolustusvoimien esikuntajärjestelmästä ja että osaston

esittelijöitä ja kirjaamohenkilökuntaa oli opastettu vastaavien tapausten
välttämiseksi jatkossa. Tietojeni mukaan suunnittelija C oli siirtynyt lyhytaikaisen
palveluksensa jälkeen pois Pääesikunnan palveluksesta ja eversti B on jäänyt
eläkkeelle marraskuun alussa 2004.
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TOIMENPITEET
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain (197/2002) 10 §:n 1 momentin
nojalla annan eversti B:lle ja suunnittelija C:lle kummallekin huomautuksen heidän
menettelystään harjoituskäskyn lähettämisessä 24.10.2002.
Samalla kiinnitän Pääesikunnan huomiota siihen, että hyvän tiedonhallintavan
vaatimuksia on noudatettava sähköisen esikuntajärjestelmän käytössä ja
otettava esille mahdollisuuksien mukaan tilapäisenkin, henkilötietoja käsittelevän
henkilökunnan koulutuksessa. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä
päätöksestäni Pääesikunnalle ja sen asevelvollisuusosastolle.

