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Tietosuojaseloste
Työntekijöitä ja työnhakijoita koskevat henkilötiedot
Päivitetty: 1.2.2021
Rekisterinpitäjä

Nimi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Osoite
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 1, 00260 HELSINKI
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
sähköposti: toimisto@mpk.fi
Rekisterinpitäjän edustaja Mika Peltoniemi puhelin:
041 545 3432, sähköposti: mika.peltoniemi@mpk.fi

Rekisteröidyt

MPK:n palkattu henkilökunta, vapaaehtoiset, kurssilaiset

henkilöt
Henkilötietojen

Henkilötietoja käsitellään THJ:n

käsittelyn

koulutuksenohjausjärjestelmässä ja sen

tarkoitukset

henkilörekisterissä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain 556/2007 7§, 27§ ja 28§:n mukaisten
yhdistyksen tehtävien, kuten koulutustehtävien asiakas-,
palvelu-, jäsen- ja yhteistoimintasuhteiden sekä
sitoumusten hoitamisessa. Yhdistyksen lukuun
ulkoistettuna palveluna henkilötietojen käsittelytehtävien
hoitamiseen osallistuu THJ2010:n toimittajan eTaika Oy:n
ja Visma Solutions Oy:n henkilöstöä. Ulkoistetut
tietojenkäsittelytehtävät koskevat henkilörekisterin
erikseen sovittavia varmistus- ja päivitystehtäviä,
käyttöoikeusvaltuutuksien toimeenpanoa, hallinnointi- ja
tukipalveluita sekä kurssimaksujen laskutusta ja maksujen
käsittelyä.

Henkilötietoryhmät

Maanpuolustuskoulutus MPK
Keskustoimisto
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:

toimisto@mpk.fi

mpk.fi.
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•

nimi,

•

yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti),
henkilötunnus,

•

kotipaikka,

•

kansalaisuus,

•

tiedot osallistumisesta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään
koulutukseen ja muuhun toimintaan,

•

asepalvelusta, sotilaskoulutusta ja sotilasarvoa koskevat
tiedot (asepalveluksen suorittaminen, sotilasarvo,
viimeisin ylennys pvm, aselaji, koulutushaara),

•

tiedot jäsenyydestä maanpuolustusjärjestössä ja
huomionosoituksista,

•

tiedot sitoumuksesta,

•

tiedot luvista ja oikeuksista,

•

koulutus,

•

erityisosaaminen,

•

harrastukset,

•

sijoitustieto PV:n SA-kokoonpanossa,

•

ajokortti,

•

kuntoluokka,

•

ruokavalio

Mainittuja tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä
määrin kuin se on tarpeellista em. käsittelyn tarkoitusten
kannalta.
Käsittelyn

Henkilötiedot kerätään henkilöiden itse antamina

oikeusperuste

tapahtumiin ilmoittautumisen ja omien tietojen
antamiseen sekä päivittämiseen liittyen. Peruste itetojen
keräämiselle on vapaaehtoisen maanpuolustuksen
järjestäminen. Järjestämistä säätää laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta (551/2007). Henkilötietoja on laki
henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa ( 332/2019)
ja laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
(616/2019) mukaisesti oikeus päivittää myös
Puolustusvoimien asevelvollisuusrekisteristä ja poliisin
rekistereistä.

Maanpuolustuskoulutus MPK
Keskustoimisto
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki

toimisto@mpk.fi
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Säännönmukaiset

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi

tietolähteet

tietoja saadaan Puolustusvoimien
asevelvollisuusrekisteristä. Yhteystietoja päivitetään lisäksi
Väestötietojärjestelmästä.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin
MPK:lla rekisterinpitäjällä on käsittelyn tarkoituksiin liittyvä
perusteltu tarve. Käytännössä henkilötiedot poistetaan
rekisteristä seitsemän vuoden kuluttua siitä, kun henkilö
on edellisen kerran kirjautunut rekisteriin
käyttäjätunnuksillaan. Säilytysaika perustuu kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä koskevaan lainsäädäntöön.

Tietojen

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseksi

luovutukset

rekisteritietoja voidaan laki henkilötietojen käsittelystä
Puolustusvoimissa ( 332/2019) ja laki henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa (616/2019) mukaisesti
luovuttaa Puolustusvoimille ja poliisille. Rekisteristä
voidaan salassapitovelvollisuuden estämättä antaa
pelastusviranomaisille vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen osallistuvan perustietoja sekä tietoja
henkilön sijoituksesta poikkeusolojen tehtävään
sijoitettavuuden arvioimiseksi.
Laskutukseen liittyen henkilötietoja luovutetaan Visma
Solutions Oy:lle.

Tietojen siirto

Tietyissä tapauksissa MPK:n käyttämän pilvipalvelun

Euroopan unionin

tuottaja voi antaa tietojen käsittelemisen alihankkijoiden

tai Euroopan

tehtäväksi. Tällöin tietoja voidaan viedä EU-maiden

talousalueen

ulkopuolelle. Nämä alihankkijat ovat yleensä

ulkopuolelle

pilvipalveluiden tai muiden IT-palveluiden tuottajia. Jos
alihankkijoita käytetään niiden kanssa on tehty
tietojenkäsittelysopimus (DPA), jotta yksityisyys suojataan
ja asiakkaille annetut sitoumukset täytetään.

Tietojen suojaus

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään
lukitussa, kulkuvalvotussa tilassa ja on saatavilla
ainoastaan tietoon oikeutetuille.
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Digitaalinen aineisto: Tiedot ovat turvallisissa
palvelinympäristöissä, jotka suojaukseltaan vastaavat
Toimitilojen tietoturva ohjeen Vahti 2/2013 suositusten
korotettua tasoa. Yhteys järjestelmän käyttäjän ja
palvelimen välillä on SSL-salattu ja käyttäjä voi varmistua
palvelinsertifikaatin avulla turvallisesta yhteydestä.
Henkilötietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin siten,
että yksityiskohtaiset rekisteritiedot ovat vain yhdistyksen
palkatun henkilöstön käytettävissä ja heidän
tunnistamisessaan käytetään vahvaa
tunnistamismenetelmää. Yhdistyksen määrittelemät
vapaaehtoiset koulutuksen johtajat ja kouluttajat
tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla ja he
näkevät tapahtumakohtaisessa osallistujarekisterissä
ainoastaan johtamaansa tapahtumaan osallistuvien
henkilöiden etu- ja sukunimen, puhelinnumeron ja
sähköpostiosoitteen, palvelutunnuksen sekä kyseiseen
koulutustapahtumaan liittyvien alku- ja loppukartoituksien
sekä palautekyselyiden vastaukset. Palvelun käyttö
edellyttää joiltakin osin evästeitä. Evästeillä (ns.cookies)
tarkoitetaan tässä yhteydessä pientä tiedostoa, jonka
www-sivu voi lähettää käyttäjän selaimelle ja siitä
mahdollisesti edelleen tietojärjestelmään tallennettavaksi.
Jotkut www-sivujen osiot voivat käyttää evästeitä lähinnä
käyttäjäkohtaisesti räätälöityjen tai muutoin
käyttäjäkohtaisesti vaihtelevien tietojen tai palveluiden
toimittamiseksi, tiettyjen interaktiivisesti toimivien tai
määräajoin muuttuvien tietosisältöjen päivitetyn tai
muutoin mahdollisimman ajantasaisen ja asianmukaisen
saatavuuden ja toimittamisen turvaamiseksi tai
tehostamiseksi sekä www-sivujen osioiden ja toimintojen
yleisten käyttötapojen ja käyttömäärien seuraamiseksi.
Yhdistys ei käytä evästeitä tietojen lukemiseen tai
keräämiseen käyttäjän tietokoneelta. Eräiden selainten
asetukset antavat käyttäjälle mahdollisuuden käyttää
toimintoa, joka ilmoittaa saapuvasta evästeestä sekä antaa
käyttäjälle mahdollisuuden joko hyväksyä tai hylätä
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evästeen käyttämisen. Evästeen hylkääminen saattaa
johtaa siihen, että jokin www-sivujen osio ei toimi
tarkoitetulla tavalla tai että käyttäjä ei pääse käyttämään
tiettyä sivua tai toimintoa.
Rekisteröidyn

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

oikeudet

rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut,
itseään koskevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti tai suullisesti lähimpään piiritoimistoon, joiden
yhteystiedot ovat internet-sivuilla mpk.fi.
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä
kirjallisena ja se osoitetaan lähimpään piiritoimistoon,
joiden yhteystiedot ovat internet-sivuiila mpk.fi.
Henkilörekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää
yhdistyksen palveluiden, kuten koulutustapahtumien
markkinoimiseksi. Tietosuojalain ( /2018) mukaisesti
rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö tähän
tarkoitukseen. Jokainen voi tehdä itseään koskevan
markkinointikiellon tapahtumaan ilmoittautumisen
yhteydessä tai ottamalla yhteyttä piiritoimistoon.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa MPK:n toimesta
tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle
tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen
yhteystiedot löytyvät sivulta: www.tietosuoja.fi

Selosteen

MPK voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta

päivittäminen

johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään
teknologioissa tai liiketoiminnassaan. MPK pyrkii
informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden
merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava
tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, MPK voi pyytää
rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen
muutokset.
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