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Suomen Reserviupseeriliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa
Viite:
Lausuntopyyntö: HE 13/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa
mainitusta asiasta.
Yleistä
Suomen Reserviupseeriliitto pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena, että henkilötietojen
käsittely Puolustusvoimissa kootaan yhdeksi lakikokonaisuudeksi. Tämä selkeyttää ja
helpottaa rekisterinpitäjän toimintaa ja rekistereiden käyttöä sekä vastaa hyvin nykyisiä
yleisiä henkilörekisterikäytäntöjä.
Kannatettavana asiana lakiesityksessä on Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK)
annettava mahdollisuus tallettaa itse tietoja suoraan Puolustusvoimien henkilörekisteriin.
Reserviläiset käsittelevät usein kertaus- ja vapaaehtoisissa harjoituksissa henkilötietoja,
joten Puolustusvoimien tulee huolehtia, että sen henkilöstölle, reserviläiset mukaan lukien,
tarjotaan riittävä koulutus henkilötietojen käsittelyn vaatimuksista.
Reserviläisten mahdollisuus omien tietojensa päivittämiseen ja vapaaehtoisuuden
hyödyntäminen
Reservin toimintakykyä pidetään yllä kertausharjoituksilla, vapaaehtoisilla harjoituksilla,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitoiminnalla sekä reserviläisten omaehtoisella
toiminnalla. Viimeksi mainittuun kokonaisuuteen sisältyy mm. reserviläisten monipuolinen
liikunta- ja ampumatoiminta, joka tapahtuu suurelta osin vapaaehtoisten
maanpuolustusyhdistysten, erityisesti reserviupseeri- ja reserviläisyhdistysten, toimesta ja
tukemana. Lisäksi reservin toimintakykyyn vaikuttaa olennaisesti reserviläisten
siviilikoulutus ja työkokemus.
Edellä mainittu asia on sisällytetty Asevelvollisuusrekisterin tietosisältöihin (5 §, kohdat 7.
– 9), mutta tietojen omaehtoisesta päivittämisestä esityksessä ei oteta kantaa. Näiden
tietojen helppo päivittäminen asevelvollisuusrekisteriin on sekä Puolustusvoimien että
reserviläisten etu. Uuden lain myötä on mahdollistettava reserviläisille sekä omien
rekisteritietojen tarkistaminen että omien osaamis- ja toimintakykytietojen päivittämiseen
asevelvollisuusrekisteriin.
Koska merkittävä osa reservin toimintakyvystä tapahtuu vapaaehtoisten
maanpuolustusjärjestöjen toimintojen kautta, tulee myös
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöille mahdollistaa reserviläisten osaamisen
ja toimintakyvyn kannalta olennaisten tietojen päivittäminen asevelvollisuusrekisteriin
MPK:n tallennusoikeuden välityksellä.
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Yleinen osaamis- ja varaamisrekisteri
Puolustusvoimien henkilörekisterit on muodostettu ja niitä käytetään tietenkin
Puolustusvoimien tarkoituksiin. Kokonaisturvallisuuden mallin mukaan suomalaisen
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän,
järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Osaavan ja sitoutuneen vapaaehtoisresurssin
käytettävyys tarvittaessa on merkityksellisen toiminnan avaintekijöitä. On tärkeää, että
vapaaehtoistoimijoiden osaaminen ja riittävyys kokonaisturvallisuuden tehtäviin selvitetään
nykyistä paremmin ja, että tehtäviin sitoutuneille henkilöille varmistetaan riittävät
kouluttautumismahdollisuudet. Vapaaehtoisten osaaminen ja käytettävyys on
varmistettava erillisen osaamisrekisterin avulla.
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Suomen Reserviupseeriliitto on vuonna 1931 perustettu reserviupseereiden valmiuksia kehittävä aatteellinen
ja toiminnallinen maanpuolustusjärjestö. Liiton 315 jäsenyhdistyksessä on 27.000 henkilöjäsentä.

