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Laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 39–41 §, sel-

laisena kuin niistä on 39 § osaksi laissa 1440/2007, seuraavasti:

39 §

Rekisteröiminen asevelvollisrekisteriin

Tiedot henkilöistä, jotka 28 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin ilmoittautuvat Puolus-
tusvoimille ja antavat mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen osallistu-
misesta Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ja Puolustusvoimien Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä tilaamaan koulutukseen sekä 23 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin tehtä-
viin, merkitään henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain (332/2019)
4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun asevelvollisrekisteriin mainitun lain mukaises-
ti.

40 §

Rekisteröiminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekisteriin

Maanpuolustuskoulutusyhdistys pitää rekisteriä 7 ja 27 §:ssä säädettyjen tehtävien hoi-
tamiseksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekisteriin saadaan tallettaa yhdistyksen
tehtävään sitoumuksen antaneista sekä koulutukseen osallistuneista henkilöistä:

1) henkilötunnus ja muut tunnistetiedot;
2) yhteystiedot;
3) kotipaikka- ja kansalaisuustiedot;
4) tiedot osallistumisesta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutuk-

seen ja muuhun toimintaan;
5) palvelusta, sotilaskoulutusta ja sotilasarvoa koskevat tiedot;
6) tiedot jäsenyydestä maanpuolustusjärjestössä ja huomionosoituksista;
7) Maanpuolustusyhdistyksen järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan kannalta

merkitykselliset sitoumusta, voimassa olevia lupia, koulutusta ja erityisosaamista koske-
vat tiedot.

Sitoumusta koskevat tiedot on poistettava rekisteristä viimeistään vuoden kuluttua siitä,
kun rekisteröidyn sitoumusaika on päättynyt.

Henkilötietojen käsittelystä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekisterissä säädetään
tämän lain lisäksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen
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tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018).

41 §

Tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa henkilötietoja Puolustusvoimille ja pelas-
tusviranomaisille poikkeusolojen tehtävään sijoitettavuuden arvioimiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa henkilötietoja Puolustusvoimille sotilas-
tiedustelutehtävän sekä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun
lain (255/2014) 5 luvussa tarkoitetun esitutkintatehtävän ja 9 luvussa tarkoitetun rikosten
ennalta estämistä ja paljastamista koskevan tehtävän hoitamista varten. Lisäksi Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksellä on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa henkilö-
tietoja poliisille ampuma-aselain (1/1998) mukaisen luvan hakijan ja haltijan sekä hyväk-
synnän saajaksi haettavan ja hyväksynnän saaneen henkilökohtaisen sopivuuden arvioin-
tia varten.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on lisäksi oikeus salassapitovelvollisuuden estä-
mättä luovuttaa Puolustusvoimille, pelastusviranomaisille ja poliisille vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen osallistuvan henkilön perustietoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen koulutuksen järjestämiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
avulla tai tietojoukkona. Tiedot voidaan luovuttaa maksutta tai tietojen irrottamiskustan-
nuksiin perustuvaa vastiketta vastaan.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
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