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10455689/PVPALVK 10.2020 

 

 Laatimispäivä 28.3.2022 

 
Rekisterinpitäjä / 
yhteisrekisterinpitäjä  

Nimi: 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 

Osoite: 
PL 7, 00861 Helsinki 
Kadettikouluntie 7, Helsinki 
Muut yhteystiedot: 
Sähköposti kirjasto.mpkk@mil.fi  
Puhelin 0299 800 (vaihde) 
 
 

 
Tietosuojavastaava 

Nimi: 
 
Ylitarkastaja, VT Juhani Parkkari 
 
Osoite: 
 
Kasarmikatu 17,  
PL 919, 00131 Helsinki 
Muut yhteystiedot: 
puhelinvaihde: 0299 800  
tietosuojavastaava.pv@mil.fi  
 

 
Rekisterivastuuhenkilö 

Nimi: 
Liisi Tuomisto 
 
Osoite: 
Ilmasotakoulun kirjasto, PL 7, 41161 TIKKAKOSKI 
 
Muut yhteystiedot: 
Sähköposti liisi.tuomisto@mil.fi  
Puhelin 0299 800 
 
 

 
Rekisterin nimi 

 
Puolustusvoimien Urho-kirjastojen KVKOHA-kirjastojärjestelmän 
asiakasrekisteri. 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja oikeudellinen peruste 

 
Puolustusvoimien joukko-osastojen Urho-kirjastojen asiakkaiden 
yksiselitteinen identifiointi lainaustoimintaa varten, yhteydenpito 
asiakkaisiin ja tilastointi (ei sisällä henkilötason tietoja). 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat: 
 
Kirjastojen asiakkaan vapaaehtoisesti antama kirjallinen 
suostumus (uuden asiakkaan lomake sekä kirjastokortti). 
 
Yleistä etua koskeva tehtävä (valtakunnallinen tilastointi) 
 
Henkilötietojen yksilöidyt käsittelytarkoitukset liittyvät:  
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PV joukko-osastokirjastojen asiakkaiden yksiselitteinen 
identifiointi lainauksenvalvontaan, aineiston takaisinperintään, 
tilastointiin (ei sisällä henkilötason tietoja) sekä asiakkaan ja 
kirjaston väliseen yhteydenpitoon. 
 
Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä:  
Asiakaspalvelun kehittämiseen (mm. asiakkailta kerättävän 
palautteen avulla). 

 
Henkilötietoryhmät (mitä 
henkilötietoja rekisterissä 
käsitellään) 

 
 
Rekisterissä käsitellään seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia 
henkilötietoja Puolustusvoimien henkilökuntaan ja opiskelijoihin 
kuuluvilta: 
- sukunimi, etunimet 
- virkasähköpostiosoite 
- lainaajatunniste ja henkilökohtainen PIN-tunnus 
- asiakastyyppi 
- tiedot asiakkaalla lainassa olevasta aineistosta,  
aineistovarauksista ja maksuista sekä selvittämättömistä asioista 
ja niihin liittyvistä huomautuksista. 
tilastolaskurit, huomautuskentät sekä viimeinen yhteydenotto- ja 
päivityspäivämäärä. 
 
Rekisterissä käsitellään seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia 
henkilötietoja sellaisilta asiakkailta, jotka eivät kuulu 
Puolustusvoimien henkilökuntaan ja opiskelijoihin 
(sidosryhmäasiakkaat): 
Tunnistetiedot:  
 
- asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot, sähköpostiosoite 
- asiakkaan tunnistetiedot (lainaajatunniste sekä 
henkilökohtainen PIN-tunnus, asiakas- ja  
tilastointityypit, syntymäaika)  
- tiedot asiakkaalla lainassa olevasta aineistosta,  
aineistovarauksista ja maksuista sekä selvittämättömistä asioista 
ja niihin liittyvistä huomautuksista 
- tilastolaskurit, huomautuskentät sekä viimeinen yhteydenotto- 
ja päivityspäivämäärä. 
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Henkilötietojen alkuperä sekä 
säännönmukaiset tietolähteet 

 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

 
Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät  

 
 
Tietoja luovutetaan perintätoimistolle siinä tapauksessa, että 
palauttamattomasta aineistosta lähetettyä laskua ei ole maksettu 
eräpäivään mennessä ja perintä siirtyy perintätoimiston 
hoidettavaksi. Muuhun henkilötietojen luovuttamiseen 
sovelletaan julkisuuslakia (621/1999) . 

 
Henkilötietojen siirto kolmanteen 
maahan tai kansainväliselle 
järjestölle  

 
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille 
järjestöille. 

 
Henkilötietojen säilytysaika / 
säilytysajan määrittämiskriteerit 

 
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä koko 
asiakassuhteen ajan. 
 
Asiakas voi lopettaa asiakassuhteensa ilmoittamalla siitä 
kirjastolle, jolloin henkilötiedot poistetaan. 
 
Mikäli asiakas on ollut ei-aktiivisena kolme (3) vuotta, poistetaan 
hänen henkilötietonsa asiakasrekisteristä automaattisesti ja 
hänen asiakassuhteensa päättyy. 

 
Mahdollinen profiloinnin käyttö  

 
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin. 
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Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Manuaalisessa muodossa käsiteltävä aineisto:  
 
- Manuaalinen aineisto säilytetään tiedon 
tietoturvaluokittelun mukaisesti lukituissa tiloissa, joihin 
on rajattu pääsy. 
 
Sähköisessä muodossa käsiteltävä aineisto:  

- Palvelu tuotetaan valtion yhteisen palveluntuottajan ja 
puolustusvoimien sisäisessä tietoverkossa. -Tiedot on suojattu 
käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnalla, tietokantojen ja 
palvelinten teknisellä suojauksella, tietojen fyysisellä 
suojauksella, kulunvalvonnalla, tietoliikenteen suojauksella sekä 
tietojen varmuuskopioinnilla. 

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

 
TARKASTUSOIKEUS  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 15 artikla  
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada 
pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on 
oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 15 
artiklassa mainitut tiedot. Sen, joka haluaa EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat 
tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, 
että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.  
TIETOJEN OIKAISEMINEN, POISTAMINEN TAI KÄSITTELYN 
RAJOITTAMINEN (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 
16-18 artiklat) 
 
 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 
artiklan mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että 
rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 18 artiklassa 
mainituista asioista. Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, 
poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille 
hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.  
 

 
Rekisteröidyn oikeus vastustaa 
käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä tai siirtää tietoja 
järjestelmästä toiseen, tällöin asiakassuhde päättyy.  
 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu rekisteröidyn 
suostumukseen. 
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Rekisteröidyn oikeus peruuttaa 
suostumus milloin tahansa (mikäli 
käsittely perustuu suostumukseen) 

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, tällöin 
asiakassuhde päättyy. Henkilötietojen käsittely rekisterissä 
perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

 
Rekisteröidyn oikeus saada asia 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietolainsäädäntöä. 

 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

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


