
 

   

  Emilia Sormunen 
PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ 
VARUSMIESPALVELUKSESSA 
JA PALVELUSKELPOISUUDEN 
MÄÄRITTÄMISESSÄ 

  Pro gradu – tutkielma 
  Julkisoikeus 
  Syksy 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  



 

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
 Työn nimi: Palvelustietojen käyttö varusmiespalveluksessa ja palveluskelpoisuuden 

määrittämisessä 
 Tekijä: Emilia Sormunen 
 Koulutusohjelma/oppiaine: Julkisoikeus 
 Työn laji: Pro gradu – työ X Sivulaudaturtyö__ Lisensiaatintyö__ 
 Sivumäärä: 95, liitteet 1 kpl 
 Vuosi: Syksy 2014 
 
 Tiivistelmä: 

Suomen puolustusvoimien varusmieskoulutus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Se 
velvoittaa kaikki miespuoliset kansalaiset suorittamaan varusmiespalveluksen, mikäli 
heille ei myönnetä siitä erillistä vapautusta. Myös naisilla on mahdollisuus suoritta 
vapaaehtoinen asepalvelus. Puolustusvoimien toimintaympäristö poikkeaa merkittävästi 
tavallisesta ympäristöstä ja tarjoaa tälle tutkimukselle mielenkiintoiset puitteet. 
Tutkimuksen tarkoituksena on määritellä varusmiespalveluksessa kerättävien 
palvelustietojen käyttöä. Lisäksi tietojen käyttöä tarkastellaan palveluskelpoisuuden 
määrittämisessä. Palveluskelpoisuus määrittelee henkilöiden kyvyn ja mahdollisuuden 
suoriutua asepalveluksestaan. Lisäksi sillä on merkittävä rooli palvelusturvallisuuden 
takaamisessa. Palvelustietojen käsittelyssä on huomioitu sekä henkilö- että potilastietojen 
käyttö. 
Tutkimuksessa on tarkasteltu tietojen salassapitoa ja niiden luovutusmahdollisuuksia 
voimassa olevan lainsäädännön avulla. Kyseessä on oikeusdogmaattinen tutkimus. 
Tutkimuksen kohteena on tarkastella lainsäädännön ja ohjeistuksen riittävyyttä sekä 
tarkkuutta palvelustietojen käsittelyssä ja käytettävyydessä. 
Suurimmaksi ongelmaksi tietojen käsittelyä tarkasteltaessa muodostuu sen joukon 
määrittely, jolla on todellinen oikeus tietojen käsittelyyn. Tapauksia on tarkasteltava 
erillisinä ja määriteltävä tapauskohtaisesti niitä jokaista sääntelevät säädökset ja ohjeet. 
Arkaluonteisten tietojen luovutukseen ei näissä tapauksissa voida muodostaa 
tarkkarajaista määritelmää. 
 

 Avainsanat: varusmiespalvelus, palvelustiedot, salassapito, henkilötiedot, tietojen luovutus 
Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_x_ 

 Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi_x_ 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

LÄHDELUETTELO ....................................................................................................... I 
LYHENNELUETTELO ................................................................................................ V 
1. JOHDANTO ........................................................................................................... 1 
1.1  TUTKIMUKSEN TAUSTAA ............................................................................................ 1 

1.2  TUTKIMUSONGELMA ................................................................................................. 5 

1.3  TUTKIMUKSEN RAJAAMINEN ...................................................................................... 6 

1.4  TUTKIMUKSEN METODI ............................................................................................ 10 

2. PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖÄ JA SÄÄNTELYÄ KOSKEVAT INTRESSIT ..... 13 
2.1  PUOLUSTUSVOIMAT TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ ............................................................. 13 

2.1.1. ASEVELVOLLINEN JA PALVELUSAIKA .................................................................. 13 

2.1.2. SOTILASKURI JA KÄSKYVALTA ........................................................................... 17 

2.2  PALVELUSTIETOJEN KERÄÄMINEN ............................................................................ 21 

3. PALVELUSTIETOJEN SALASSAPITOA SÄÄNTELEVÄT LAIT .......................... 24 
3.1  PERUSTUSLAKI JA PERUSOIKEUDET ......................................................................... 24 

3.1.1. PERUSOIKEUSSÄÄNTELYN YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA ............................................... 24 

3.1.2. YKSILÖN OIKEUDET ......................................................................................... 27 

3.2  HENKILÖTIEDOT ..................................................................................................... 29 

3.2.1. HENKILÖTIETOLAKI .......................................................................................... 29 

3.2.2. LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA .............................................. 32 

2.3  POTILASTIEDOT ..................................................................................................... 35 

3.3.1. LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA ........................................................ 35 

3.3.2. LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SEKÄ LAKI SOSIAALI- JA 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASTIETOJEN SÄHKÖISESTÄ KÄSITTELYSTÄ .................. 37 

3.3.3. LAKI TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ PUOLUSTUSVOIMISSA .................... 39 

4. PALVELUSTIETOJEN LUOVUTTAMISTA JA TIEDONSAANTIOIKEUTTA 

SÄÄNTELEVÄT LAIT ........................................................................................... 40 

4.1  PERUSTUSLAKI ...................................................................................................... 40 

4.2  ASEVELVOLLISUUSLAKI .......................................................................................... 41 

4.3  HENKILÖTIETOLAKI ................................................................................................. 42 

4.4 LAKI POTILAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA SEKÄ LAKI TERVEYDENHUOLLON  

  JÄRJESTÄMISESTÄ PUOLUSTUSVOIMISSA .................................................................. 45 



 

 

4.5  LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ..................................................... 47 

4.6  LAKI SOTILASKURINPIDOSTA JA RIKOSTORJUNNASTA PUOLUSTUSVOIMISSA ................. 50 

5. PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA .................................. 53 

5.1  PALVELUSKELPOISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN ............................................................... 53 

5.2  TIETOJEN KÄSITTELYN LÄHTÖKOHDAT ...................................................................... 56 

5.3  ONGELMAT TIETOJEN KÄSITTELYSSÄ........................................................................ 62 

5.4  VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA KUTSUNNAT .................................................................... 81 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................ 88 

LIITE 1 ........................................................................................................................ X 

 
 



I 

 

LÄHDELUETTELO 
 

KIRJALLISUUS 

Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito – Ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja 
yhteiskunnasta, Vantaa 2006. 

Bruun, Niklas; Mäenpää, Olli & Tuori Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema, Keuruu 
1995. 

Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo & Viljanen, Veli 
Pekka: Perusoikeudet, Helsinki 1999. 

Huhtinen, Aki-Mauri: Sotilasjohtamisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusteet ja 
menetelmät, Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen laitos, Helsinki 2002. 

Husa, Jaakko & Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – 
johdatus julkisoikeuteen, Tampere, 2008. 

Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan 
oikeusdogmatiikan metodologiasta, Jyväskylä 1995. 

Ilveskivi, Paula: Potilaan oikeusasema tiedonsaantioikeuden näkökulmasta, 
Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 26, Helsinki 1998. 

Kauppi, Arto: Potilastiedot ja poliisin tiedonhankinta, Vantaa 2007. 

Kinnunen, Tommi: Johtamisen kehittyminen. Kokeellinen pitkittäistutkimus 
johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti, 
Julkaisusarja 1, Helsinki 2003. 

Kiuru, Pertti & Riipinen, Toni: Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi 
kansantalouden näkökulmasta, Puolustusministeriö, Helsinki 2007. 

Korhonen, Rauno: Perusrekisterit ja henkilötietojen suoja, Informaatio-oikeudellinen 
tutkimus yksityisyyden suojasta yhteiskunnan perusrekisteritietojen käsittelyssä, 
Lapin yliopisto, Rovaniemi 2003. 

Laakso, Seppo: Oikeudellisesta päätöksenteosta ja sääntelystä – Erityisesti 
julkisoikeuden alalla, Helsinki 1990.  

Lehtonen, Lasse: Terveydenhuollon ammattihenkilön salassapitovelvollisuus, 
Saarijärvi 2003. 

Lohiniva-Kerkelä, Mirva: Terveydenhuollon juridiikka, Jyväskylä 2001. 



II 

 

Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet, Jyväskylä 2002. 

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, Helsinki 2003. 

Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate, Juva 2009. 

Neuvonen, Riku: Yksityisyyden suoja Suomessa, Viro 2014. 

Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen, Keuruu 1983. 

Nissinen, Vesa & Seppälä Teemu E.S.: Johtajakoulutus murroksessa, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos, Helsinki 2000. 

Paaso, Ilpo: Potilaan tiedonsaantioikeus terveydenhuollossa, Vantaa 2001. 

Pahlman, Irma: Asiakastietojen käsittely, salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus 
sosiaali- ja terveydenhuollossa, Helsinki 2010. 

Pahlman, Irma: Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
Helsinki 2005. 

Pitkänen, Olli; Tiilikka, Päivi & Warma, Eija: Henkilötietojen suoja, Vantaa 2013. 

Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus, Jyväskylä 2005. 

Saraviita, Ilkka: Perustuslaki, Helsinki 2011. 

Saraviita, Ilkka: Suomalainen perusoikeusjärjestelmä, Helsinki 2005. 

Sinkko, Risto; Harinen, Olli & Leimu, Heikki: Suomalaisten varusmiesten 
maanpuolustustahto ja siihen yhteydessä olevat tekijät vuonna 2005 tehdyn kyselyn 
ja varusmieshaastattelujen valossa, Julkaisusarja 1 Nro 2/2008, Helsinki 2008. 

Sorvari, Hannu: Oikeudellisia näkökohtia potilastiedosta ja potilaan suostumuksesta 
tietokoneistuvassa terveydenhuollossa, Saarijärvi 2004. 

Sundman, Eila: Potilaan asema ja oikeudet, Tampere 2000. 

Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, Vantaa 2000. 

Vanto, Jarno: Henkilötietolaki käytännössä, Helsinki 2011. 

Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset, Vantaa 2001. 

Vuorio, Ville-Veikko: Syväjohtaminen, laatu ja tehokkuus maavoimien 
perusyksiköissä, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos, Helsinki 2001. 

Wallin, Anna-Riitta & Konstari, Timo: Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö, Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait, Jyväskylä 2000. 



III 

 

Ylipartanen, Arto: Tietosuoja osana terveydenhuoltopalvelujen laatua. Teoksessa 
Eila Sundman (toim.): Potilaan asema ja oikeudet, Tampere 2000. 

Ylipartanen, Arto: Tietosuoja terveydenhuollossa. Potilaan asema ja oikeudet 
henkilötietojen käsittelyssä, Helsinki 2010. 

 

VIRALLISLÄHTEET 

Eoak 26.4.2006/3162, Lainvastainen menettely varusmiehen palvelusta 
keskeytettäessä, ratkaisija apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. 

Eoak 2.2.2011, 3165/4/09, Asevelvollisten kutsuntatarkastukset ja 
mielenterveystietojen käsittelyt täsmentyneet, ratkaisija apulaisoikeusasiamies Jussi 
Pajuoja. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamiseksi, HE 79/2009. 

Partanen, Airi; Moring, Juha; Nordling, Esa & Bergman, Viveca: Kansallinen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015, Suunnitelmasta toimeenpanoon 
2009, Helsinki 2010, Yliopistopaino. 

Kouluttajan opas, Pääesikunta/Koulutusosasto, ohjesääntönumero 801, Helsinki 
2006. 

Leinon, Minna; Nikkanen, Risto & Otankorpi-Lehtoranta, Katri: Sukupuolten tasa-arvo 
puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja 
henkilöstön kokemuksiin, Työraportteja 88/2012, Tampere 2012. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-opas 2011, sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2011. 

Mielenterveysopas mielenterveystyötä tekeville puolustusvoimissa, Pääesikunta, 
2014. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto, Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi, 9/2007 vp. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö numero 25, 1994. 

Perusyksikön päällikön ohje (Perusykspääl-ohje), Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus, toinen tarkistettu painos, Vaasa 1996. 

PVHSM 001 ASEVELVOLLISUUSALA – MAAVEHENKOS HALLINNOLLISET 
ASEVELVOLLISUUSASIAT JOUKKO-OSASTOSSA JA ALUETOIMISTOSSA, 
Maavoimien Esikunta, Henkilöstöosasto, Mikkeli 14.9.2010. 



IV 

 

Rekisteriseloste, henkilötietolaki (523/99), tietojärjestelmäseloste, julkisuuslaki 
(621/99), laatimispäivä 22.6.2009, päivitetty 2.12.2011, Pääesikunta, 
henkilöstöosasto. 

Salovaara, Christa & Tala, Jyrki: Uuden julkisuuslainsäädännön toimivuus 
valtionhallinnossa, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 199, Helsinki 2003. 

Taskutietoa maanpuolustuksesta, Pääesikunnan viestintäosaston julkaisu, 2009. 

Terveystarkastusohje, Pääesikunta, logistiikkaosasto, ohjesääntönumero 330, 
Tampere 2012. 

Varusmies 2014, Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. 

Yleinen palvelusohjesääntö, YLPALVO, Pääesikunta, henkilöstöosasto, 
ohjesääntönumero 108, Helsinki 2009. 

 

 
INTERNETSIVUT 

Seija Eskelinen: 
http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvi
oida+ajoissa/a193105. Viitattu 5.10.2013. 

Puolustusvoimien tiedote: Varusmiesten keskeyttämisluvuissa ei muutoksia, 2012: 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/su+puolustusvoimat.fi/pv.fi+staattinen+sivusto+su
/puolustusvoimat/tiedotteet/varusmiesten+keskeyttamisluvuissa+ei+muutoksia. 
Viitattu 16.8.2014. 

http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvioida+ajoissa/a193105
http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvioida+ajoissa/a193105
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/su+puolustusvoimat.fi/pv.fi+staattinen+sivusto+su/puolustusvoimat/tiedotteet/varusmiesten+keskeyttamisluvuissa+ei+muutoksia
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/su+puolustusvoimat.fi/pv.fi+staattinen+sivusto+su/puolustusvoimat/tiedotteet/varusmiesten+keskeyttamisluvuissa+ei+muutoksia


  V 

 

LYHENNELUETTELO 
 

 

Asiakastietolaki: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 1.7.2007/159 

HE: Hallituksen esitys 

HL:  Henkilötietolaki, 22.4.1999/523 

Julkisuuslaki: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999/621 

Perustuslaki: Suomen perustuslaki, 11.6.1999/731 

PeVL: Perustuslakivaliokunnan lausunto 

Potilaslaki:  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 17.8.1992/785 

TTO: Terveystarkastusohje, 2012 

VARTTI:  Varusmiestietokanta 

YLPALVO:  Yleinen palvelusohjesääntö 

 YkspäälO: Perusyksikön päällikön ohje (Perusykspääl-ohje) 

 

 
 

 



1 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa  

Suomen puolustusvoimilla on lakisääteinen velvollisuus valtiomme maa-alueen 

puolustamiseen. Puolustusvoimista annetun lain (11.5.2007/551) 3 §:n mukaan 

yhdeksi puolustusvoimien tärkeimmäksi tehtäväksi on määritelty Suomen 

sotilaallinen puolustaminen. Tähän kuuluu olennaisena osana myös sotilaallisen 

koulutuksen antaminen. Suomessa on voimassa yleinen asevelvollisuus ja tämä 

velvoittaa jokaisen miespuolisen Suomen kansalaisen osallistumaan 

asepalvelukseen. Perustuslain (11.6.1995/194) 127 § ja Asevelvollisuuslain 

(28.12.2007/1438) 2 ja 16 §:t sääntelevät asevelvollisuudesta. Asevelvollisuuden 

suorittamiseen lasketaan lain mukaan kuuluviksi kutsunnat, varusmiespalvelus, 

kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. 

Jokainen suomalainen mies suorittaa varusmiespalveluksen, mikäli hänelle ei ole 

erityisestä syystä annettu siitä vapautusta. Tällaisen vapautuksen antamisesta on 

säädetty erikseen.  

Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (17.2.1995/194) on mahdollistanut 

vuodesta 1995 lähtien myös naisille oikeuden suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. 

Lain 1 ja 3 §:t määrittelevät, että naisten suorittama asepalvelus rinnastetaan täysin 

miesten palvelukseen. Koulutus toteutetaan kaikilta osin samalla tavalla ja naiset 

osallistuvat miesten tavoin kaikkiin tehtäviin varusmiespalveluksensa aikana.  

Sotilasympäristö luo puolustusvoimissa palvelevien arkeen erityisiä rajoituksia ja 

sääntöjä, jotka poikkeavat normaalista siviilielämästä. Varusmiehet ovat useimmissa 

tapauksissa palvelukseen astuessaan nuoria miehiä ja naisia, joiden 

elämänkokemus on vielä melko vähäistä. Varusmiespalveluksessa he joutuvat usein 

ensimmäistä kertaa elämässään viettämään pidempiä aikoja erossa läheisistään ja 

perheestään. Yksilöiden on sopeuduttava suureen ihmisjoukkoon ja heidän on 

elettävä sen mukana yhteisiä sääntöjä noudattaen. Palvelusaika ei tarjoa 

mahdollisuutta huomioida yksilöiden erityisiä toiveita ja se toteutetaan 

pääsääntöisesti kaikille yhteisen päiväkohtaisesti rakennetun ohjelman mukaisesti. 

Jotta palvelus sujuu ongelmitta, on jokaisen pystyttävä sopeutumaan tähän 

tilanteeseen.  
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Varusmiehet majoittuvat varuskunnissa yhteisissä majoitushuoneissa. Henkilöt 

majoitetaan yhteisiin huoneisiin useimmiten sukunimien perusteella ja näin ollen he 

eivät pääse vaikuttamaan majoitustilojen järjestelyihin. Yhteen majoitushuoneeseen 

eli tupaan majoitetaan joukko ihmisiä, jotka ovat täysin tuntemattomia toisilleen. 

Olosuhteet poikkeavat näin ollen huomattavasti nuorten ihmisten tavallisesta 

elämästä. Puolustusvoimien toimintaympäristö on siis ainutlaatuinen ja tarjoaa tälle 

tutkimukselle mielenkiintoisen sekä haastavan pohjan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varusmiesten palvelustietojen käyttöä ja 

tietojen käsittelyä eri tilanteissa sekä palveluskelpoisuuden määrittämisessä. 

Varusmiehistä kerätään palveluksen aikana syntyviä palvelusta koskevia tietoja ja 

niiden lisäksi myös mm. heidän terveyttään koskevia tietoja. Kerättävät tiedot 

sisältävät siis myös arkaluonteisiksi luokiteltavia tietoja. Varusmiesten 

arkaluonteisten tietojen käsittelyä sääntelevät monet eri lait ja näiden vaikutus on 

aina otettava huomioon.  

Kerättäviä palvelustietoja tarvitaan varusmiesten palveluksen aikana koulutuksen 

toteutuksessa, palvelusturvallisuuden määrittämisessä ja toteuttamisessa sekä 

lisäksi esimerkiksi sodanajan sijoituksia päätettäessä. Vaikka henkilötiedot ovat 

pääsääntöisesti salassa pidettäviä, on edellä mainittujen tehtävien täyttämiseksi 

tarpeellista, että nämä tiedot ovat joissakin tilanteissa käytössä myös 

sotilasviranomaisilla.  

 

Palveluskelpoisuuden avulla määritellään se, onko varusmies kykenevä selviytymään 

päivittäisestä koulutuksesta ja toiminnasta. Määrittelyn avulla pyritään myös mm. 

lisäämään sekä varusmiesten että henkilökunnan turvallisuutta. Palvelustietojen 

käytölle ja niiden käyttäjille on osoitettu tiettyjä rajoituksia lain perusteella. 

Tutkimuksessa tarkastellaan niitä henkilötahoja, joilla on todellinen mahdollisuus ja 

oikeus käsitellä henkilötietoja.  

 

Palvelustietojen käsittelyssä otetaan huomioon sekä asevelvollisten rikos- että 

terveystietojen käyttö. Henkilöillä voi olla ennen palvelukseen astumista taustallaan 

esimerkiksi erilaisia tuomittuja rikollisia tekoja. Nämä rikokset voivat mahdollisesti 

uusiutua puolustusvoimien toimintaympäristössä, jossa yksilöille syntyy jatkuvasti 

uusia ja haasteellisia tilanteita sekä paineita. Mikäli henkilöillä on takanaan jo 
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useampia rikoksia, tämä tilanne voi olla entistä vaikeampi. Jotta kaikkien 

palvelusturvallisuus pystytään takaamaan, henkilöiden taustojen huomioiminen on 

merkittävässä asemassa.  

 

Palveluksen aikana tulee vastaan tilanteita, joissa voi olla epäselvää, kuka saa 

käyttää palvelustietoja ja miten laajasti niiden käyttö voi tapahtua. Pääsääntöisesti 

oikeudet tietojen saamiseen ja käyttöön ovat erittäin rajallisia yksilön suojan 

takaamiseksi. Joissakin tapauksissa tietoja kuitenkin tarvitaan ja tilanteen vaatiessa 

niitä tulisi mahdollisesti kyetä luovuttamaan myös eteenpäin mm. henkilöiden 

palvelusturvallisuuden takaamiseksi. Toisaalta on otettava huomioon myös se, että 

varusmiesten oikeuksien on toteuduttava joka tilanteessa. Ei ole itsestään selvää, 

että henkilöiden arkaluonteisia tietoja luovutetaan monelle eri taholle. Tietojen 

käyttöä on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti ja yksilön suojan on toteuduttava 

kaikissa tapauksissa.  

 

Tutkimuksessa käsiteltävästä aiheesta ei ole tehty aiempia tutkimuksia. 

Samankaltaisia tutkimuksia on olemassa aihetta melko läheisesti sivuavasta poliisin 

tiedonhankinnasta ja tietojen saannista. Muun muassa Arto Kauppi on tehnyt 

väitöskirjan potilastiedoista ja poliisin tiedonhankinnasta. Väitöskirjan 

tutkimustehtävänä on ollut selvittää se, mikä on voimassa olevan oikeuden mukaan 

poliisin tiedonsaantioikeuden ja muiden tiedonhankintavaltuuksien suhde 

potilastietojen salassapitovelvollisuuteen.1 

 

Tutkimuksen aihetta sivuaa myös toinen tutkimus, joka tarkastelee asiakas- ja 

potilastietoja. Irma Pahlman käsittelee teoksessaan (Asiakastietojen käsittely, 

salassapito ja asiakkaan tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2005) 

niitä tahoja, joilla on lakiin perustuva oikeus arkaluonteisten potilas- ja asiakastietojen 

käsittelyyn. Teoksessaan Pahlman on tutkinut mm. vakuutusyhtiöiden oikeutta edellä 

mainittujen tietojen saantiin ja niiden käsittelyä työsuojeluasioissa. Teoksen 

tarkoituksena on antaa vastauksia sosiaali- ja terveydenhuollossa päivittäin esiin 

tuleviin kysymyksiin, mm. asiakirjajulkisuuteen, salassapitoon ja tietosuojaan liittyen. 

Teoksessa ei ole otettu suoraan kantaa potilastietojen käsittelyyn puolustusvoimissa. 

                                                           
1
 Kauppi 2007, s. 30 



4 

 

Puolustusvoimia käsitteleviä julkisia teoksia ei ole tehty Suomessa tietojen käsittelyn 

osalta.  

 

Tutkimuksen aiheeseen olennaisesti kuuluvaa perusoikeuksien rajoittamista on sen 

sijaan tutkittu enemmän ja tästä aiheesta on kirjoitettu useita teoksia. Näistä yksi on 

Veli-Pekka Viljasen tutkimusteos Perusoikeuksien rajoitusedellytykset (2001). 

Viljanen selvittää teoksessaan kattavasti millaisia vaatimuksia ja edellytyksiä 

perusoikeuksien rajoittamiselle voi olla. Tässä teoksessa on perehdytty erityisesti 

perusoikeussäännösten oikeudellisiin vaikutuksiin. 

 

Lainsäädännön ohella tutkimuksen merkittävänä tietolähteenä ovat olleet 

puolustusvoimissa käytössä olevat ohjesäännöt ja oppaat, jotka sääntelevät 

tarkemmin mm. asevelvollisen käyttäytymistä ja sotilaallista järjestystä. Ohjesäännöt 

pohjautuvat lainsäädäntöön. Asevelvollisuuslain 57 §:n mukaan asevelvollisten 

palvelusvelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä määrätään sotilaskäskyllä 

annettavalla ohjesäännöllä. Ohjesäännöillä on tärkeä ja ohjaava merkitys 

puolustusvoimien päivittäisen koulutuksen järjestämisessä. Kaikki puolustusvoimien 

ohjeet ja säännöt eivät ole julkisia, vaan ne on rajattu vain sotilaskäyttöön tai 

salaisiksi. Tutkimuksessa on käytetty ainoastaan sellaisia ohjesääntöjä ja muita 

oppaita, joita voidaan käyttää julkisessa työssä. Ohjesääntöjen kirjoittajat ovat 

yleensä anonyymejä ja asiat on koottu yhteen virkatyönä. Teosten tieteellistä 

painoarvoa tulee tarkastella huomioimalla niiden läpikäymä tarkka 

ohjesääntötyöprosessi.2 Ohjesäännöt käyvät läpi tarkan valmistelun ja tarkastelun 

ennen kuin ne hyväksytään yleiseen käyttöön puolustusvoimissa. On kuitenkin myös 

muistettava, että ne ovat pienilukuisen ihmisjoukon kirjoittamia sääntöjä.   

 

Tutkimukselle on haettu tutkimuslupa Maavoimien esikunnalta. 

Tutkimuslupahakemuksessa on perusteltu tutkimuksen tarkoitus ja kuvattu niitä 

keinoja, joilla tutkimus tullaan toteuttamaan. Hakemuksessa on myös kuvailtu 

millaisia tietoja tässä tutkimuksessa tullaan käsittelemään. Kysymyksessä on 

oikeustieteellinen tutkimus eikä siinä käsitellä puolustusvoimien salassa pidettävää 

                                                           

2 Huhtinen 2002, s. 32 
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tai viranomaiskäyttöön tarkoitettua materiaalia. Tutkimuksessa myöhemmin 

esitettävät esimerkkitapaukset ja tilannekuvaukset ovat kuvitteellisia. Niissä on pyritty 

kuvaamaan sellaisia tilanteita, jotka mahdollisesti voisivat syntyä puolustusvoimien 

joukko-osastoissa. Maavoimien esikunta on puoltanut tämän tutkimusluvan 

myöntämistä. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Lainsäädäntö ja puolustusvoimien säännökset muodostavat yhdessä sen pohjan, 

jonka mukaan palvelustietoja tulisi käsitellä. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset sekä 

lähtökohdat puolustusvoimien ohjeiden laatimiseen ja noudattamiseen. 

Palvelustietojen käytettävyyttä tarkastellaan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti 

lainsäädännön sääntelemien intressien ja rajoitusten puitteissa. Tutkimuksen 

tehtävänä on näiden perusteiden pohjalta selvittää edellytyksiä ja mahdollisuuksia, 

joilla palvelustietoja voidaan tarvittaessa käyttää. 

Kuten muussakin hallinnollisessa toiminnassa, tietojen käytön tulisi olla 

lähtökohtaisesti rajoitettua. Sotilaallinen ympäristö asettaa kuitenkin erilaisia 

vaatimuksia mm. palvelusturvallisuudelle. Käytössä on lähes päivittäin vaarallisia 

aseita ja välineitä sekä esim. ampumatarvikkeita, joiden väärä käyttö voi aiheuttaa 

jopa hengenvaaran. Tietojen saanti ja varsinkin niiden jakaminen on 

varusmiespalveluksen toteutuksessa melko rajallista. Joissakin tilanteissa tietojen 

käytettävyys voi lisätä palvelusturvallisuutta tai jopa ehkäistä vaarallisia tilanteita. 

Ongelmana on siis myös se, saadaanko tietoja käyttöön riittävästi määriteltäessä 

henkilöiden palveluskelpoisuutta. Henkilökunnalle asetetut vaatimukset tietojen 

oikeasta käsittelystä on määritelty ohjesäännöissä melko yleisellä tasolla. Jollekin 

henkilölle on yleispiirteisesti annettu vastuu toisten ihmisten kouluttamisesta tietojen 

käsittelyyn, mutta tämän tarkempia vaatimuksia ei ole määritelty. 

Tietojen käsittelyssä ongelmaksi muodostuu myös vaatimus asevelvollisten 

tasapuolisesta kohtelusta. Puolustusvoimissa on käytössä syrjintäkielto. 

Asevelvollisuuslain 56 §:n mukaan ketään ei saa asevelvollisuutta täytäntöön 

pantaessa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, alkuperän, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 

sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
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perusteella. Tietojen luovutus liian laaja-alaisesti voi aiheuttaa ongelmia yksilöiden 

suojan toteutumiselle.  

Sotilasympäristössä toimitaan tavallisesti suurissa joukoissa ja yksilöiden 

huomioiminen on vaikeaa. Henkilön asettaminen eriarvoiseen asemaan huomataan 

näin ollen selvästi. Yksittäisen henkilön suosiolliseen tai epäsuosiolliseen asemaan 

asettaminen voi joissakin tapauksissa aiheuttaa tällaisessa suuressa joukossa 

valitettavia ilmiöitä aina syrjinnästä simputukseen asti. Varusmiesten tietojen käsittely 

vaatii erityistä tarkkuutta, että asevelvollisten palvelus sujuu ongelmitta. On 

tiedettävä, kenelle tietoja saa luovuttaa ja missä laajuudessa se voi tapahtua. Lisäksi 

on tiedettävä, mitkä ovat niitä erityisiä tekijöitä, jotka aiheuttavat poikkeuksia edellä 

mainittuihin asioihin.  

Tutkimuksessa selvitetään sekä tietojen salassapidon että tietojen keräämisen ja 

luovuttamisen lainopillisia edellytyksiä. Henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti salassa 

pidettäviä tietoja ja niiden käytölle on oltava johonkin oikeusnormiin perustuva 

edellytys. Myös palvelustietojen salassa pidolle on omat perusteet lainsäädännössä. 

Tiedot eivät ole automaattisesti kaikkien viranomaisten käytössä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös avata sitä, missä laajuudessa henkilötietoja voidaan käyttää 

ja kuinka laajasti niitä voidaan luovuttaa. Tietoja henkilöistä kertyy eri viranomaisten 

rekistereihin koko heidän elämänsä ajan. Palvelustietoja puolestaan kerätään 

kutsunnoista alkaen aina siihen saakka, kun henkilöt poistuvat palveluksesta.  

 

1.3 Tutkimuksen rajaaminen  

Tutkimus rajautuu käsittelemään Suomen puolustusvoimissa palvelevia 

asevelvollisia. Eri valtiolla on omat asevoimat ja niiden kokoonpanoissa, tehtävissä 

yms. on myös omat erityispiirteensä. Jokainen valtio määrittelee itse omaan 

turvallisuuteensa ja puolustukseensa liittyvät uhat. Näiden perusteella jokainen maa 

on asettanut omia tavoitteitaan ja haasteitaan vastaavat asevoimat sekä määrittänyt 

näiden tehtävät. Jo pelkästään Pohjoismaissa on suuria eroja maiden asevoimien 

kokoonpanoja ja tehtäviä vertailtaessa. Monet maat ovat keskittyneet erityisesti 

kansainväliseen kriisinhallintaan. Kriisinhallinta on mukana myös Suomen 

puolustusvoimien tehtävissä, mutta maassamme on edelleen voimassa myös yleinen 
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asevelvollisuus. Yleisestä asevelvollisuudesta on luovuttu useissa muissa maissa. 

Jokaisella valtiolla on myös omat käytäntönsä mm. sotilaskurin ja sotilaallisen 

toiminnan suhteen. Lisäksi jokaisella maalla on oma lainsäädäntö, joka sääntelee 

mm. tietojen käsittelyä ja yksilönsuojaa. Näin ollen tutkimuksen tulokset ovat suoraan 

verrattavissa vain suomalaisten asevelvollisten palvelukseen.  

Suomen puolustusvoimat on jakautunut kolmeen eri puolustushaaraan, jotka on 

määritelty puolustusvoimista annetun lain 24 §:ssä Näistä kolmesta eri haarasta 

maavoimat kouluttaa suurimman osan asevelvollisista. Toiset puolustushaarat – 

meri- ja ilmavoimat – toteuttavat myös varusmieskoulutusta, mutta ne poikkeavat 

tehtäviensä puolesta perinteisestä maavoimien asepalveluksesta. Esimerkiksi monet 

ilmavoimien tehtävät vaativat asevelvolliselta jo palvelukseen astuttaessa tiettyä 

erityisosaamista tai ominaisuuksia.3 Näihin tehtäviin valittavia henkilöitä testataan 

huomattavasti tarkemmin ja monipuolisemmin, kuin tavallista asepalvelusta 

suorittavia varusmiehiä. Erikoistehtävissä palvelevien henkilöiden fyysiset ja henkiset 

ominaisuudet kartoitetaan erittäin tarkasti, että soveltuvuus vaativiin tehtäviin 

pystytään varmistamaan.  

Tutkimuksen perusteella voidaan tarkastella puolustusvoimien kaikissa 

puolustushaaroissa ja eri aselajeissa koulutettavia varusmiehiä. Soveltamisessa on 

kuitenkin huomioitava edellä mainittujen ilmavoimien lisäksi, että varusmiesten 

koulutus eroaa jonkin verran myös esimerkiksi merivoimissa verrattaessa 

koulutuksen järjestelyjä maavoimiin. Merivoimissa aluksilla toimivat varusmiehet 

suorittavat osan palveluksestaan erityisessä ja suljetussa ympäristössä. Aluksella 

palvellessaan he voivat viettää pitkiäkin aikoja merellä, pienissä ja ahtaissa tiloissa, 

suurissa ihmisjoukoissa. Tällaiset erityispiirteet asettavat omat vaatimuksensa myös 

mm. palvelusturvallisuudelle. Palvelukset eri puolustushaaroissa poikkeavat siis 

osittain merkittävästikin toisistaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta varusmiesten 

palveluskelpoisuuden arviointiin. Sama lainsäädäntö ja ohjeistukset koskevat kaikkia 

puolustushaaroja ja niissä toimivia henkilöitä. Näin ollen tutkimuksen tulokset ovat 

sovellettavissa kaikkiin puolustusvoimissa palveleviin varusmiehiin. Tuloksia 

                                                           
3 Terveystarkastusohje 2012, s. 37–38 



8 

 

tulkittaessa on kuitenkin huomioitava eri puolustushaarojen ja aselajien asettamat 

erityispiirteet varusmieskoulutuksen toteutuksessa. 

Myös Rajavartiolaitos kouluttaa vuosittain varusmiehiä sijoitettavaksi reserviin. Tämä 

on säädetty lain rajavartiolaitoksen hallinnosta (15.7.2005/577) 30 §:ssä. 

Rajavartiolaitoksen yksiköt ovat pieniä ja ne vastaavat määrältään melko vähäisestä 

osasta koko maan varusmieskoulutusta Tähän koulutukseen sovelletaan kuitenkin 

samoja sääntöjä kuin puolustusvoimien varusmieskoulutukseen. Näin ollen 

tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös rajavartiolaitoksen yksiköissä 

varusmiespalveluksen suorittaviin henkilöihin. Tulokset eivät puolestaan ole 

sovellettavissa Rajavartiolaitoksen antamaan rajavartijoiden koulutukseen, jossa 

koulutetaan henkilöitä vakituisiin työtehtäviin rajavartiolaitokseen. Tähän 

koulutukseen ei voida suoraan soveltaa samaa lainsäädäntöä kuin 

varusmiespalvelukseen. Rajavartioiden koulutus toteutetaan varusmiespalveluksesta 

poikkeavalla tavalla. Tutkimuksesta rajataan ulkopuolelle samasta syystä myös 

puolustusvoimien sotilasopetuslaitosten antama sotilaan ammattiin tähtäävä 

koulutus. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain henkilöitä sotilastehtäviin 

Maasotakoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Nämä koulutukset eivät vastaa 

varusmieskoulutusta.  

Terveydentilaa koskevat tiedot vaikuttavat myös asepalveluksen suorittamiseen. 

Henkilöillä voi olla ominaisuuksia tai sairauksia, jotka vaikuttavat merkittävästi 

erilaisten tehtävien suorittamiseen ja niistä selviytymiseen. Tähän voivat vaikuttaa 

myös erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat. Tietämättömyys näistä ongelmista 

voi aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita. Tutkimuksessa otetaan huomioon 

molempien, sekä rikos- että terveystietojen, vaikutukset, kun tarkastellaan 

palvelustietojen käytettävyyttä. Molemmat tiedot voivat mm. vaikuttaa huomattavasti 

sekä henkilön itsensä että muiden palvelustaan suorittavien palvelusturvallisuuteen. 

Tutkimuksen painopiste on tietojensaannissa ja käytettävyydessä. Tutkimuksen 

laajuus ei mahdollista sitä, että samalla tutkittaisiin muuta tietojen käyttöön 

mahdollisesti liittyvää problematiikkaa. Tutkimuksessa ei oteta kantaa esimerkiksi 

palveluskelpoisuudesta tehtyjen päätösten muutoksen hakuun tai valituksen tekoon. 

Pois suljetaan myös sotilaskurinpitoon liittyvä problematiikka. 
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Tutkimuksessa käytettävällä varusmies termillä tarkoitetaan jatkossa sekä 

asepalvelustaan suorittavia miespuolisia henkilöitä että vapaaehtoista 

asepalvelustaan suorittavia naisia. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa tavallista 

asevelvollisuutta suorittavien henkilöiden lisäksi myös aseetonta palvelusta 

suorittaviin varusmiehiin. Vakaumuksensa takia aseettomaan palvelukseen 

hakeutuneiden varusmiesten koulutus toteutetaan samalla tavalla kuin normaalia 

palvelustaan suorittavien. Asevelvollisuuslain 67 ja 68 §:t määrittelevät aseettoman 

palveluksen toteutusta: ”aseettomat eivät ole velvollisia käyttämään palveluksessa 

asetta tai ampumatarvikkeita, harjoittelemaan niiden käyttämistä eivätkä 

osallistumaan niiden huoltoon”. Tämä koskee myös muita vastaavia aseiksi 

määriteltäviä välineitä.  

Tutkimuksessa ei sen sijaan voida käsitellä eikä sen tuloksia voida soveltaa 

siviilipalvelusta suorittaviin henkilöihin. Siviilipalveluslakiin (28.12.2007/1446) on 

sisällytetty siviilipalveluksen toteuttamisen ydinkohdat. Siviilipalvelus toteutetaan 

kokonaan erillään puolustusvoimista. Siviilipalveluslain 3 §:n mukaan tähän 

koulutukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuontoinen 

työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen 

palvelus. Työpalvelu suoritetaan lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja 

kulttuuritoimen, pelastustoimen, väestönsuojelun tai ympäristönsuojelun tehtävissä. 

Siviilipalveluksen toteutuksesta vastaa siviilipalveluslain 6 §:n mukaan työ- ja 

elinkeinoministeriö. Siviilipalvelus eroaa täysin tavallisesta varusmiespalveluksesta ja 

palveluksen toteutuksesta vastaa toinen viranomainen.  

Tutkimuksessa keskitytään kantahenkilökunnan tietojen käyttöoikeuteen suhteessa 

alipäällystöön ja miehistöön kuuluviin varusmiehiin. Tutkimuksessa ei oteta kantaa 

kantahenkilökunnan tai upseeriston välisten tietojen käsittelyyn. Kantahenkilökuntaa 

koskevat erilaiset määräykset ja ohjeet kuin varusmiehiä. Heidän välisiä toimintojaan 

sääntelevät mm. valtion virkamieslaki (19.8.1994/750) sekä laki puolustusvoimista. 

Kantahenkilökunnalla on virkansa puolesta erilainen asema kuin varusmiehillä. 

Kantahenkilökunta toimii virkasuhteessa puolustusvoimiin, joten heidän kohtelunsa 

eroaa huomattavasti palvelustaan suorittavista varusmiehistä. 
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1.4 Tutkimuksen metodi 

Oikeustiede on tiedettä, jonka tutkittavana kohteena ovat laajasti ymmärrettynä 

oikeudelliset ilmiöt ja näitä ilmiöitä tutkitaan oikeustieteen metodein. Oikeustiede on 

usein luokiteltu tulkintatieteeksi. Tällä tarkoitetaan erityisesti oikeusdogmatiikkaa. 

Oikeusdogmatiikka eli lainoppi voidaan määritellä oikeuspositivismin 

tieteenfilosofisen perusajattelun mukaisesti oikeustieteelliseksi tutkimukseksi. Sillä 

tutkitaan oikeusnormeja eristettyinä, tietyllä alueella ja tiettynä aikana voimassa 

olevina normeina. Oikeusdogmatiikka tutkii normeja ja selvittää niiden konkreettista 

sisältöä sekä pyrkii samalla auttamaan oikeusnormien soveltajia ja 

oikeusjärjestyksen toteuttamista.4 Oikeusdogmatiikka merkitsee voimassa olevien 

oikeusnormien systematisointia ja tulkintaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että olemassa 

olevat normit järjestetään systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Järjestämisen on 

mahdollistettava normien merkityssisällön selvittäminen eli toisin sanoen 

tulkitseminen.5  

Teoreettinen lainoppi järjestelee oikeusjärjestystä siten, että se kehittelee eri 

oikeudenalojen yleisiä oppeja. Systematisoinnin kohteina ovat säädökset, 

tuomioistuinten ratkaisut ja oikeustieteen, erityisesti tulkintalainopin kannanotot. Se ei 

ole vain johdonmukainen toimitus, jolla luonnontieteiden induktiota vastaavaa 

metodia käyttäen päädytään oikeuskäsitteisiin ja oikeusperiaatteisiin. Siinä systeemin 

väliset suhteet eivät myöskään ole luonteeltaan täysin loogisia. Tulkinta on 

systematisointia edeltävä välttämättömyys.6 

Tutkimuksen tehtävänä on paljastaa tutkimuksen kohde, jolla on aina merkitys. 

Toiminnan lopputulosta kutsutaan tulkinnaksi ja tutkimuksen kohteen tarkastelua 

sekä sen paljastamista tulkitsemiseksi. Tulkintatieteillä tarkoitetaan tulkintaongelmia 

käsitteleviä tieteitä.7 Oikeusdogmatiikka kuuluu tulkintatieteisiin. Näissä tieteissä ei 

ole mahdollista ottaa täysin huomioon eksakteille tieteille ominaista vaatimusta 

objektiivisuudesta. Osa tulkitsemisesta on aina subjektiivista ja näin ollen on parempi 

                                                           

4 Husa 1995, s. 134 ja 228 
5 Husa & Pohjolainen 2008, s. 36 
6 Tuori 2000, s. 309 
7 Niiniluoto 1983, s. 166 
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puhua objektiivisuuden tavoittelemisesta. Edellä mainitut subjektiivisuus ja 

objektiivisuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Väistämätöntä on se, että tutkijan 

omat kokemukset ja tutkimuksen lähtökohdat näkyvät osaltaan tehdyissä 

tulkinnoissa.8 

Aulis Aarnio kuvaa metodin merkitystä oikeustieteessä kirjassaan Tulkinnan taito: 

”metodi ei voi olla oikeustieteessä vain mekaaninen väline tai laskusääntö, jonka 

avulla voidaan tuottaa hypoteeseja sekä testata niitä ja näin ollen päästään johonkin 

tieteelliseen tulokseen. Säädösten tulkinta oikeustieteissä on harkintaa tai oikeammin 

punnintaa. Näin ollen oikeustieteen metodi osoittautuu enemmänkin näkökulmaksi 

oikeuteen kuin laskusäännöstöksi”.9 

Tutkimus on luonteeltaan oikeusdogmaattinen ja se noudattaa näitä 

oikeusdogmaattisen tarkastelun periaatteita. Tutkimuksen kohteena on 

asevelvollisten palvelustietojen käsittelyä sääntelevät eri normistot. Tutkimuksen 

yhtenä kohteena on tarkastella lainsäädännön ja ohjeistuksen riittävyyttä sekä 

tarkkuutta palvelustietojen käsittelyssä ja niiden käytettävyydessä. Palvelustietojen 

käsittelyä ei voida tulkita vain yhden normin perusteella, vaan säännöksiä 

tarkasteltaessa ja tulkittaessa on huomioitava useampien eri säännösten vaikutus 

toisiinsa. Tietojen käsittelyssä on huomioitava salassapitovelvollisuudet ja samalla 

mm. perustuslain takaamat oikeudet yksilöille. Kaikki tähän vaikuttava lainsäädäntö 

on siis otettava huomioon. Tutkimuksessa korostuu erityisesti normien 

systematisointi. Normien tulkintoja on tarkasteltava eri näkökulmista ja niistä on 

muodostettava kokonaisuus, jonka perusteella palvelustietojen käytettävyyttä 

voidaan tarkastella. 

Palvelustietojen käytettävyyden tarkastelussa on huomioitava tutkimusongelman 

tarkastelu sekä yksilön että julkisyhteisön kannalta. Tietojen keräämistä ja käsittelyä 

sääntelee puolustusvoimia koskevan lainsäädännön ja ohjeistusten lisäksi myös 

yleinen normisto. Näin ollen mm. yksilön oikeuksia ja niiden toteutumista tulee tulkita 

yleisen lainsäädännön kuten esimerkiksi Suomen perustuslain kautta. Näkökulmat 

                                                           

8 Husa 1995, s. 164–165 
9 Aarnio 2006, s. 237 
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poikkeavat toisistaan mm. siinä, että toinen suojelee yksilön oikeuksia ja toinen 

asettaa julkisyhteisön suotuisempaan asemaan. Näiden poikkeavuuksien lisäksi 

näkökulmia sääntelee myös eri lainsäädäntö. Molemmat näkökulmat on kuitenkin 

huomioitava erilaisia tulkintoja tehtäessä. Säännöksiä on tarkasteltava ja tulkittava 

erittäin huolellisesti ja monesta eri perspektiivistä.   
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2. PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖÄ JA SÄÄNTELYÄ KOSKEVAT INTRESSIT 

2.1 Puolustusvoimat toimintaympäristönä 

2.1.1. Asevelvollinen ja palvelusaika 

Asevelvollisuuden toteuttamista ja järjestämistä sääntelee asevelvollisuuslaki. 

Jokaisen suomalaisen miehen on sen mukaan suoritettava asevelvollisuus. 

Asevelvollisuuslain 2 §:n mukaan asetettu kansalaisvelvollisuus alkaa sinä vuonna, 

jona henkilö täyttää 18 – vuotta. Asevelvollisuuslain 49 §:n mukaisesti tämä 

velvollisuus päättyy miehistöön kuuluvilla, kun henkilö täyttää 50 vuotta. Reservin 

upseereilla ja aliupseereilla asevelvollisuuden päättymisen iäksi on määritelty 60 

vuotta. Näin ollen velvollisuus kestää suurimman osan miespuolisten henkilöiden 

elämästä. Asevelvollisuuslain 9. luku sääntelee toimintaa ylimääräisen palveluksen ja 

liikekannallepanon aikana. Liikekannallepano on normaalista poikkeava tilanne, joka 

vaatii yleensä erityisoloja ja jotakin erityistä poikkeustilaa, kuten esimerkiksi sodan 

aikaa. Yleensä puhuttaessa normaalin asevelvollisuuden suorittamisesta, sillä 

tarkoitetaan nimenomaan juuri varusmiespalveluksen suorittamista. 

Suomen puolustusvoimien toiminta perustuu tällä hetkellä asevelvollisten 

koulutukseen ja näin muodostuvasta reservistä koostuvaan armeijaan. 

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 25000 varusmiestä. Palveluspaikat 

jakaantuvat jo aiemmin mainituille kolmelle eri puolustushaaralle.10  Varusmiesten 

ensimmäinen koulutusjakso – peruskoulutuskausi – toteutetaan kaikissa 

puolustushaaroissa ja aselajeissa suurimmalta osaltaan samalla tavalla, vaikka 

toiminta poikkeaakin eri yksiköissä. Peruskoulutuskauden jälkeen tapahtuva koulutus 

toteutetaan jokaisen aselajin ja puolustushaaran koulutustavoitteiden ja 

erityispiirteiden mukaisesti.11 

Asevelvollisuuslain 12–14 §:t sääntelevät kutsuntojen toteutusta. Asevelvolliset 

määrätään kutsuntoihin ennen palvelukseen astumista. Kutsuntojen tarkoituksena on 

määrittää palveluskelpoisuus ja päättää sen perusteella palveluksen suorittamisesta. 

Kutsuntatilaisuuksissa kerätään henkilöistä perustiedot, joiden perusteella 

palvelukseen määräämispäätökset tehdään. Kutsunnan alaisia ovat miespuoliset 

                                                           
10 Taskutietoa maanpuolustuksesta 2009, s. 9 
11 Varusmies 2014, s. 39 
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Suomen kansalaiset, jotka täyttävät kutsunta vuonna 18 vuotta, ovat jääneet 

saapumatta edellisiin kutsuntoihin12 tai heidät on määrätty uudelleen tarkastettavaksi 

kutsunnassa asevelvollisuuslain 10 § 2 momentin nojalla. Lain 28 § mukaisesti 

asevelvollinen määrätään aloittamaan varusmiespalvelus joko yleisenä tai erityisenä 

palveluksen aloittamispäivänä. Tämän on tapahduttava viimeistään kolmantena 

kalenterivuonna kutsunnan jälkeen. Varusmiespalveluksen aloittamispäivästä 

säädetään tarkemmin puolustusministeriön asetuksella. 

Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta määrittelee naisten palvelukseen 

ottamisesta ja toteutuksesta. Lain 1–3 §:n mukaan nainen voidaan ottaa 

suorittamaan vapaaehtoista asepalvelusta aluetoimistolle osoitettavan hakemuksen 

perusteella. Naisen on oltava suomen kansalainen, hakeutuessaan iältään 18–30 -

vuotias sekä terveydeltään ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen 

sopiva. Naisten asepalvelus ei poikkea muusta varusmiespalveluksesta, vaan se 

järjestetään normaalin palveluksen yhteydessä ja rinnastetaan siihen kaikissa 

suhteissa. Aluetoimisto ratkaisee asepalvelukseen ottamista koskevan asian ja 

määrää henkilön palvelukseen.  

Naisten palvelukseen kuuluu alkuvaiheessa naisten asepalvelusta sääntelevän lain 4 

§:n mukaan myönnetty harkinta-aika, jonka aikana naiset voivat halutessaan 

keskeyttää palveluksen. Se antaa naisille mahdollisuuden varmistua siitä, että he 

kykenevät suorittamaan asepalveluksen miehiin rinnastettuna. Asepalvelusta 

suorittava nainen voi 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaa, 

mikäli hän ei jatka palvelusta. Tämän ilmoituksen jälkeen hänet on kotiutettava 

välittömästi. Tätä harkinnan mahdollisuutta ei miehillä ole. Naisten vapaaehtoisesta 

asepalveluksesta annetun lain 5 §:n mukaan, naiset suorittavat harkinta-ajan jälkeen 

palveluksensa samalla tavalla kuin miehet eikä heillä ole erityisoikeuksia tai 

helpotuksia.   

Naisilla on samat oikeudet ja mahdollisuudet edetä varusmiespalveluksessaan kuin 

miehilläkin. Heidän suorituksensa arvostellaan samalla tavalla kuin miesten 

vastaavat suoritukset ja samat erikoistehtävät ovat mahdollisia kaikille. Ainoana 

                                                           

12 Jollei heidän palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eivätkä he ole täyttäneet tai 
sinä vuonna täytä 30 vuotta 
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poikkeuksena on se, että naisille järjestetään oma majoitus varuskunnissa. 

Sotaharjoituksissa yms. he kuitenkin majoittuvat yhdessä miesten kanssa. Sekä 

miehet että naiset suorittavat varusmiespalveluksensa aikana samat tehtävät ja heitä 

kohdellaan tasapuolisesti koko palveluksen ajan. 

Varusmiespalvelusaika on säädetty asevelvollisuuslain 37 §:ssä. 

Varusmiespalvelusaika on miehistön tehtäviin koulutettavalla 165 päivää. Tämä on 

yleisin varusmiespalveluksen suorittamisen pituus.13 Palvelus on mahdollista 

suorittaa myös pidemmässä ajassa. Miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin 

koulutettavalla palveluksen kesto on 255 päivää. Reservinupseeriksi, -aliupseeriksi ja 

miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavalla 347 päivää. 

Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan 

sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Tällä tavoin luodaan edellytykset sodan 

ajan varalta tarvittavien joukkokokonaisuuksien tuottamiselle. Varusmiespalveluksen 

peruskoulutuskauden aikana henkilöille koulutetaan sotilaan perustaidot sekä 

toteutetaan tarvittavat soveltuvuus- ja kuntotestit. Lisäksi henkilöitä arvioidaan 

soveltuvuus erikois- tai johtajakoulutukseen.14  

Varusmiesten kehitystä ja osaamista tarkkaillaan sekä arvioidaan heti ensimmäisistä 

palveluspäivistä lähtien. Henkilöistä ja heidän suorituksistaan kerätään kattavasti 

tietoa, jotta kyetään määrittelemään esimerkiksi jatkokoulutukseen valittavat henkilöt. 

Asevelvollisuuslain 38 §:n mukaisesti, reservin aliupseerin tai upseerin tehtäviin 

koulutettavaksi voidaan määrätä sellainen varusmies, joka on soveltuvuuskokeissa ja 

palvelustehtävissä on osoittanut johtamistaitoa ja soveltuvuutta varusmiesjohtajan 

tehtäviin sekä hänellä on tarpeelliset tiedot ja taidot. Miehistön erityistaitoa vaativiin 

sekä muihin kaikkein vaativimpiin tehtäviin koulutettavaksi voidaan määrätä 

tarvittavat taidot ja ominaisuuden omaava varusmies. Tällaisia tehtäviä ovat 

esimerkiksi osa sotilasajoneuvon kuljettajan ja panssarijoukkojen tehtävistä sekä 

merivoimien ja ilmavoimien erikoistehtävät.  

Asevelvollisuuslain 36 § määrittelee varusmiespalveluksen tarkoituksen. Sen 

mukaan erikoiskoulutuskaudella annetaan koulutus tavallisiin ja eritystaitoa vaativiin 

                                                           
13 Kiuru & Riipinen 2007, s.16 

14 Varusmies 2014, s. 39 
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miehistön tehtäviin sekä vaativimpiin miehistön erikoistehtäviin. Varusmiesjohtajien 

johtajakoulutuskaudella heidät koulutetaan muun palveluksen ohessa aliupseerin ja 

upseerin tehtäviin. Varusmieskoulutuksen päättävällä joukkokoulutuskaudella edellä 

mainitut eri koulutusvaihtoehdot läpikäyneet varusmiehet koulutetaan toimimaan 

sodanajan joukossa. Tällöin he harjaantuvat toimimaan yhtenäisenä joukkona 

sodanajan tehtävissään. 

Oheinen kuva selventää yleisesti varusmiespalveluksen jakautumista ja sen eri 

jaksoja; 

 

Lähde: Varusmies 2014 – Opas varusmiespalvelukseen valmistautuville 

Toimintaa ja koulutusta ohjaillaan erilaisilla ohjesäännöillä ja erilaisilla 

pysyväisasiakirjoilla, jotka sisältävät eri koulutuskausien koulutussuunnitelmat. 

Koulutuksen läpivientiä ohjataan lisäksi myös oppailla, käsikirjoilla ja koulutusohjeilla, 

jotka määrittelevät koulutuksille ja niiden sisällölle tiettyjä periaatteita.15 Toiminta on 

                                                           

15 Kouluttajan opas 2006, s. 15 
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johdonmukaista ja ennakkoon suunniteltua. Ohjesäännöt pohjautuvat 

lainsäädäntöön, mutta ne rakentuvat suomalaisille sotilasperinteille ja tukevat myös 

puolustusvoimien arvopohjaa16.  

Elämä varusmiespalveluksessa on rajattua sekä ohjattua: toiminta ja koulutus ovat 

lähtökohtaisesti aina ennakkoon valmisteltuja. Tämä on monen nuoren elämässä 

uutta ja sopeutuminen mm. sääntöjen noudattamiseen voi olla monelle vaikeaa. 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, varusmiespalvelus on ainutlaatuinen 

kokemus nuorten ihmisten elämässä. Varusmiehille tehdyn tutkimuksen mukaan 

varusmiespalvelus muodostaa syvän ja pysyvän elämyksen, jonka varusmiehet 

muistavat pitkään. Keskimäärin 18 – 20 vuoden iässä koettu palvelusaika on nuoren 

ihmisen elämässä pitkä jakso, josta päällimmäisinä jää mieleen yksittäisiä tapauksia. 

Nämä tapaukset ovat yleensä niitä hetkiä, jolloin henkilö on joutunut kokemaan 

jotakin erittäin raskasta ja saanut tästä henkilökohtaisen, mutta myös positiivisen 

elämyksen.17 Varusmiespalvelus on monelle nuorelle henkilölle syvälle muistiin 

painuva kokemus, joka sisältää sekä fyysisesti että henkisesti raskaita kokemuksia ja 

suuria elämyksiä. 

 

2.1.2. Sotilaskuri ja käskyvalta 

Puolustusvoimissa käytössä oleva Yleinen palvelusohjesääntö sekä 

varusmiespalveluksen varsinaisesta toteutuksesta vastaavien joukko-osastojen omat 

säännöt ohjaavat sotilaselämää. YLPALVO määrittelee käytännön toimintaa mm. 

tupajärjestyksestä aamutoimiin ja ruokailusta vapaa-ajan viettoon. YLPALVO luo 

yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit sotilashenkilöstölle ja sitä käytetään 

keskeisimpänä ohjeena varusmiespalveluksen toteutuksessa. YLPALVO on 

vahvistettu käyttöön otettavaksi 1.7.2009 silloisen puolustusvoimain komentajan 

Juhani Kaskealan toimesta. Komentajan toimivalta YLPALVO:n antamiseen perustuu 

puolustusvoimista annetun lain 33 §:ään. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan 

Puolustusvoimain komentaja ratkaisee ne sotilaskäskyasiat, jotka eivät kuulu 

                                                           
16 YLPALVO 2009, s. 9 
17 Sinkko, Harinen & Leimu 2008, s. 40–45 
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tasavallan presidentin päätettäviin asioihin. Yleinen palvelusohjesääntö koskee 

puolustusvoimien sotilashenkilöstöä ja se annetaan sotilaskäskynä.18  

Sotilaskuri on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka erottaa asepalvelusta suorittavien 

henkilöiden päivittäisen elämän normaalista siviilielämästä tai vastaavanlaisista 

koulutuksista. Puolustusvoimissa on käytössä ennalta määrätty ja säädelty 

sotilaskuri, jota noudatetaan jokaisessa joukko-osastossa samalla tavalla. YLPALVO 

ohjaa myös sotilaskuria. Siihen on kirjattu perusteet puolustusvoimien 

henkilöstörakenteesta, palvelusmääräyksistä, varuskuntajärjestelyistä, 

turvallisuustoiminnasta, terveydenhuollosta, tiedotustoiminnasta, viestinnästä ja 

perinteisistä sotilaallisista tilaisuuksista.  

Sotilaskurin toteuttaminen ja sen muoto säännellään sekä lainsäädännön että 

puolustusvoimien omien ohjesääntöjen avulla. Varsinaisen sotilaskurin asettelu 

perustuu YLPALVO:ssa määriteltyihin käskyvaltasuhteisiin sekä esimies ja 

käskynalainen – asetteluun. Lainsäädäntö puolestaan määrittelee sotilaskurin 

toteuttamista esim. yksilön oikeuksien toteutumisen edellytysten osalta. 

Asevelvollisuuslain 57 § sääntelee, että asevelvollisen tulee palvella hänelle 

määrätyssä joukossa, noudattaa lakiin perustuvaa sotilaallista järjestystä ja 

määräyksiä sekä esimiehen antamia käskyjä. Lisäksi hänen on noudatettava muita 

palvelukseen kuuluvia velvollisuuksia.  

Sotilaallisella kurilla ymmärretään annettujen käskyjen ja määräysten täsmällistä 

noudattamista. Kurin tavoitetila saavutetaan silloin, kun yksilön käyttäytyminen 

perustuu riittävään itsekuriin ja joukon yhtenäiseen tahtoon toteuttaa annetut 

tehtävät. Sotilaan on oltava kuuliainen esimiestään kohtaan sekä täytettävä 

täsmällisesti esimiehen antamat lailliset käskyt ja määräykset. Käskyvaltasuhteet 

luovat perustan sotilaskäskyjen antamiselle ja niiden noudattamiselle. Käskyvalta 

oikeuttaa antamaan toista henkilöä velvoittavia käskyjä ja määräyksiä ja se voi olla 

pysyvä tai tilapäinen. Pysyvä käskyvalta on sellaisella henkilöllä, jolle on 

kokoonpanon, johtosuhteiden tai säädösten mukaan osoitettu esimiesasema. 

                                                           
18 YLPALVO 2009, s. 9 



19 

 

Tilapäinen käskyvalta puolestaan perustuu esimiehen henkilölle antamaan käskyyn 

tai johon puolustusvoimien toimintaan ohjaavaan säädökseen.19  

Esimies on henkilö, jolla on käskyvalta toiseen puolustusvoimien palveluksessa 

olevaan henkilöön. Käskynalainen on vastaavasti henkilö, joka kuuluu toisen 

henkilön käskyvaltaan. Esimerkiksi varusmiespalveluksessa ryhmänjohtajalla on 

sotilasarvoon katsomatta pysyvä käskyvalta ryhmänsä sotilaisiin. Miehistöön kuuluva 

sotilas, jolle on annettu esimiehen käskyllä tai määräyksellä tilapäinen käskyvalta, on 

esimies hänen käskyvaltaansa annetulle miehistölle ainoastaan palvelusasioissa. 

Käskyvaltasuhde on voimassa palveluksessa ja myös sen ulkopuolella sekä 

palvelusasioissa aikana, jolloin henkilöt ovat puolustusvoimien palvelussuhteessa.20 

Sotilaallisessa toiminnassa on aina selkeästi esillä käskyvaltasuhteet ja hierarkia 

sotilaiden välillä. Sotilasjohtajan asema perustuu viralliseen ja hierarkkiseen 

organisaatioon. Organisaation rakenne ja rutiinit määrittelevät myös sotilasjohtajan 

aseman. Tämän kautta syntyy ainutlaatuisia tunnuspiirteitä, jotka esiintyvä vain 

sotilasorganisaatiossa. Ne ovat näkyvissä erityisesti johtamisen ylemmillä tasoilla. 

Sekä yhteiskunta että sotilasorganisaatio odottavat esimiehiltä tehokkuuden lisäksi 

myös perusarvojen vaalimista sekä huolenpitoa alaisista ja henkilöstöstä. 

Sotilasjohtamisen käsitteeseen liittyy tätä kautta paljon joillekin henkilöille uskottua 

luottamusta.21 Puolustusvoimissa on viime vuosituhannella otettu käyttöön 

ihmisläheisempi johtamismalli, niin kutsuttu syväjohtamisen malli. Se toimii 

Puolustusvoimien johtamiskoulutuksen ytimenä ja perusmallina22. Koulutuksessa on 

näin siirrytty ihmisläheisempään toimintaan, mutta kuitenkin tiukka sotilaskuri 

säilyttäen. 

Sotilaskurin ylläpidossa ei ole sallittavaa käyttää kiusaamista, häirintää tai 

simputtamista. Kiusaaminen tarkoittaa kiusaajan kohdehenkilöön tarkoituksellisesti 

suuntaamia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on tuottaa pahaa oloa. Yleensä nämä 

                                                           

19 YLPALVO 2009, s. 18 

20 YLPALVO 2009, s. 18 

21 Nissinen & Seppälä, 2000, s. 26 

22 Kinnunen 2003, s. 34 
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toimenpiteet ovat henkisiä. Simputus tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa 

esimiesasemaa väärinkäyttämällä pyritään tietoisesti ja harkiten tuottamaan alaiselle 

henkistä ja ruumiillista kärsimystä. Kyseessä on toiminta, joka ei kuulu asian tai 

tilanteen vaatimaan palvelukseen. ”Simputus on tarkoituksellista alaisen ihmisarvon 

ja lakisääteisten oikeuksien loukkaamista esimiesaseman sotilaallisen käskyvallan 

avulla”.23 

Esimiehiltä ja myös alaisilta odotetaan määrättyä käytöstä. Esimiehen on oltava 

alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen ja kohdeltava heitä yhdenvertaisesti. 

Esimiehen tehtävänä on toimia esimerkkinä ja kannustajana sekä vastata alaisten 

hyvinvoinnista. Hänen on ohjattava ja opastettava, mutta pidettävä myös 

määrätietoisesti yllä kuria ja sotilaallista järjestystä. Esimies huolehtii alaistensa 

oikeuksista ja voinnista. Hän antaa tunnustusta sekä ylläpitää palvelustahtoa 

kannustaen ja neuvoen. Sotilaskäskyjä antaessaan, esimiehen on huolehdittava sen 

lainmukaisuudesta, soveltuvuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Hän on velvollinen 

valvomaan antamansa käskyn noudattamista ja on itse myös vastuussa sen 

seurauksista.24  

Käskynalaisen on oltava esimiehelleen kuuliainen ja huomaavainen sekä 

käyttäydyttävä tätä kohtaan avoimesti ja sotilaallisesti. Käskynalaisen tulee toteuttaa 

esimiehen antamat käskyt. Mikäli annetun käskyn laillisuus on alaisen mielestä 

epäselvä, hän voi pyytää käskyn kirjallisena. Tämän hän voi tehdä oman 

oikeusturvansa takia. Alaisen on ilmoitettava käskynantajalle, jos käsky on sellainen, 

että sen toteuttaminen vaatii selvästi lain tai palvelusvelvollisuuden rikkomista. 

Käskynalainen voi kieltäytyä täyttämästä tällaista käskyä ja hänen on ilmoitettava 

kieltäytymisestä välittömästi lähimmälle suoranaiselle esimiehelleen.25  

YLPALVO asettaa sotilaalliselle toiminnalle tiukat säännöt ja ohjeet, joiden mukaan 

sotilaiden tulee toimia. Rikoslain (16.6.2000/559) 45 luku sääntelee rikosoikeudellista 

                                                           

23 YLPALVO 2009, s. 22 

24 YLPALVO 2009, s. 19–20 

25 YLPALVO 2009, s. 21 
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menettelyä puolustusvoimissa. Lain mukaisesti puolustusvoimissa on käytössä kuri, 

jonka noudattamatta jättämisestä seuraa tutkinta ja tarvittaessa rangaistus (1–4 §). 

Ohjesääntö luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle toiminnalle ja sen organisoinnille. 

Jokaisen varusmiehen on opittava Yleisen palvelusohjesäännön edellyttämät asiat ja 

toimittava niiden mukaisesti. Yhteiskunta on osoittanut sotilaille aseman aseellisen 

voiman käyttäjinä. Tästä syystä kaikilta sotilailta vaaditaan erityistä kurinalaisuutta.  

Tiukan kurin lisäksi puolustusvoimien palveluksessa olevilla on myös paikallaolo 

pakko. Asevelvollisuuslain 57 §:n mukaisesti, asevelvollisen tulee palvella 

joukossaan sekä noudattaa lakiin perustuvan toimivallan nojalla annettuja sotilaallista 

järjestystä ja palvelusta koskevia määräyksiä. Hänen on myös noudatettava 

esimiehen antamia käskyjä ja suoritettava muita palvelukseen kuuluvia 

velvollisuuksiaan. Palveluksessa oleva asevelvollinen ei saa poistua määrätystä 

palveluspaikastaan ilman hänelle annettua lupaa. Laissa säädetään erikseen niistä 

tapauksista, jolloin asevelvollinen voi painavan syyn takia poistua 

palveluspaikastaan. 

 

2.2 Palvelustietojen kerääminen 

Palvelustietietojen kerääminen alkaa kutsunnoissa. Asevelvollisuuslain 3. luku 

sääntelee kutsuntojen toteutuksesta ja palveluskelpoisuuden määrittämisestä. 

Kutsunta vaiheessa varusmiehiltä kerätään henkilötietojen lisäksi tietoja myös heidän 

terveydentilastaan. Palvelustiedot sisältävät edellä mainittujen lisäksi tietoja henkilön 

ominaisuuksista ja mahdollisesta rikostaustasta. Varusmiehet käyvät ennen 

kutsuntoja ennakkoterveystarkastuksessa, jossa määritellään heidän yleiskuntonsa. 

Tarkastus on ainoastaan ennakkoon tehtävä kartoitus henkilön terveydentilasta. 

Varsinainen päätös palveluskelpoisuudesta tehdään vasta kutsunnoissa. 

Varusmiesten tiedot tallennetaan asevelvollisrekisteriin.  

Asevelvollisrekisteri on valtakunnallinen, automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 

pidettävä henkilörekisteri, jonka käyttöä sääntelee asevelvollisuuslain 91 §. 

Rekisteriä ylläpidetään palvelukseen hakeutuneiden, palveluksessa olevien ja 

palveluksen suorittaneiden palveluskelpoisuuden määrittämistä sekä palvelukseen 

määräämistä varten. Rekisterin tietoja käytetään myös kansallisen ja kansainvälisen 
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koulutuksen ja palveluksen suunnitteluun, järjestämiseen, ylentämiseen, 

palkitsemiseen sekä poikkeusolojen tehtävien suunnitteluun. Asevelvollisrekisteriin 

voi mahdollisesti kuulua myös manuaalisesti pidettäviä asiakirjoja. Jokaisessa 

varusmiehiä kouluttavassa joukko-osastossa pidetään yllä tällaista 

asevelvollisrekisteriä ja näiden rekisterien tietosisältöön kuuluvat asevelvollisten 

palveluskelpoisuuden lisäksi myös puolustusvoimien lääkärintarkastuskortit26.  

Asevelvollisuusrekisterin tietoja voidaan käyttää suoritettaessa henkiöiden arviointeja 

sekä myös suunniteltaessa heidän sijoituksiaan. Henkilökunta voi tietojen avulla 

arvioida yksilöiden soveltuvuutta ja suorittaa esimerkiksi valinnat parhaalla 

mahdollisella tavalla. He voivat tarkastella koko joukon tietoja ja tehdä 

kokonaisuuden kannalta parhaat valinnat ja sijoitukset. Tietojen käsittely on kuitenkin 

suoritettava lain sallimissa puitteissa. Asevelvollisuuslain 92 §:n mukaan, 

asevelvollisrekisterin pitäjinä toimivat pääesikunta, puolustushaaran esikunta, 

sotilasläänin esikunta, aluetoimistot sekä joukko-osastot. Tämä tarkoittaa sitä, että 

joukko-osaston esikunta pitää tyypillisesti huolen asevelvollisrekisterin ylläpidosta 

palveluksessa olevien varusmiesten osalta ja vastaa näiden tietojen päivittämisestä.   

Valtakunnalliseen asevelvollisrekisteriin saadaan tallettaa Asevelvollisuuslain 94 §:n 

mukaisesti henkilön perustietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, sukupuoli, 

äidinkieli, kansalaisuus, siviilisääty, ammatti, syntymäkotikunta, kotikunta ja siellä 

oleva asuinpaikka, väestökirjanpitokunta, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto 

sekä sotilasarvo. Asevelvollisuusrekisteriin saadaan asevelvollisuuslain 94 §:n 

mukaan tallettaa lisäksi seuraavia tarpeellisia asevelvollisia koskevia tietoja: koulutus 

ja suoritetut tutkinnot, ajokortti, palveluskelpoisuus ja soveltuvuuskokeen perusteella 

tehty arvio, palvelus, palveluspaikka ja -aika, koulutuksen ja osaamisen mukainen 

sopivuus ja sijoitus, tiedot terveydentilasta, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen 

palveluksen, sijoittelun tai asevelvollisuuden kannalta. Lisäksi sinne voidaan tallettaa 

henkilön tuntomerkit, kurinpitomenettelyssä määrätyt seuraamukset ja 

sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellyistä, rikoksista tuomitut rangaistukset sekä muut 

rangaistukset ja seuraamukset, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen palveluksen, 

sijoittelun tai sotilasarvon kannalta. Rekisteriin tallennetaan myös henkilön 

                                                           
26 Lehtonen 2003, s. 224 
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väestökirjanpidon paikallisviranomaisena oleva maistraatti sekä kirkkokunta tai muu 

uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta. Tallennettavia tietoja ovat myös 

henkilön perheoikeudellinen asema sekä lähiomaisen nimi ja osoite, vajaavaltaisuus, 

toimintakelpoisuuden rajoitus ja edunvalvoja.  

Palvelustiedot ovat suuressa roolissa varusmiesten jokapäiväisen koulutuksen ja 

palveluksen toteutuksessa. Palveluspäivät ja -suoritukset suunnitellaan huolellisesti 

etukäteen. Jokaisella koulutuksella ja harjoituksella on asetettu tavoite, joka palvelee 

aina myös pidemmän aikavälin tavoitteita ja päämääriä.27 Koulutusten toteutuksia 

seurataan erittäin tarkasti ja tiedot koulutussuorituksista sekä eri tehtävistä 

suoriutumisista kirjataan ylös yksityiskohtaisesti. Tiedot vaikuttavat myös mm. 

erilaisiin tehtäviin liittyviin valintoihin, joita varusmiehille tehdään palveluksen aikana. 

Palvelustietoihin kuuluu näin ollen yksityiskohtaisia tietoja henkilöiden 

suoriutumisesta palveluksessa ja lisäksi ne sisältävät myös varusmiesten 

henkilökohtaisia tietoja. Kattavat tiedot ovat tarpeellisia, koska niiden avulla kyetään 

suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman tehokas ja toimiva 

henkilöstörakenne reserviin sijoitettavia joukkoja varten.  

Puolustusvoimat järjestää palveluksessa oleville varusmiehille terveydenhoito 

palvelut. Terveydenhoito yksiköt sijaitsevat yleensä joko joukko-osastojen omissa 

varuskunta sairaaloissa tai vastaanotto on järjestetty yleisen terveyskeskuksen 

yhteyteen. Varusmiesten tietoja kerätään palveluksen aikana terveystarkastuksissa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt tarkkailevat ja arvioivat tarkastuksissa henkilöiden 

palveluskelpoisuutta ja myös yleistä terveydentilaa.28 Todetut sairaudet ja määrätyt 

hoitotoimenpiteet tai tarkastuksen muut tulokset taltioidaan terveydenhuollon yleisten 

käytäntöjen mukaisesti. Palveluksessa oleva varusmies toimittaa itse yksikköönsä 

tiedon mahdollisista palveluskelpoisuuden rajoituksista. Terveydenhuolto henkilöstö 

voi määrätä tilapäisiä palveluskelpoisuuden rajoituksia, mikäli esim. varusmiehen 

jokin sairaus vaatii toipumista tai palvelusturvallisuus vaatii sitä.29 

                                                           
27 Kouluttajan opas 2006, s. 12–13 & 62 
28 YLPALVO 2009, s. 54–55 
29 YLPALVO 2009, s. 56 
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Palvelusturvallisuuden takaaminen on yksi merkittävimmistä seurattavista asioista 

varusmiespalveluksen aikana. Esimies on vastuussa alaisensa hyvinvoinnista ja mm. 

siitä, että palvelukseen osallistuvat ovat palveluskelpoisia.30 

Terveydenhoitohenkilökunnalla on myös merkittävä asema asevelvollisen 

palveluskelpoisuuden seuraamisessa ja määrittämisessä. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöt tarkkailevat varusmiehiä palveluksen aikana suoritettavissa 

tarkastuksissa ja määrittelevät heidän palveluskelpoisuutensa31. Terveystiedot 

muodostavat merkittävän osan henkilön palvelustiedoista ja siitä pohjasta, jonka 

perusteella varusmiesten palveluskelpoisuutta arvioidaan. 

Varusmiesten henkilöarvioinnit kirjataan koulutuksen edetessä myös 

varusmiestietokantaan eli Varttiin. Vartti on asevelvollisuusrekisterin osa, jota 

ylläpidetään joukko-osastoissa. Vartti on se osa rekisteriä, josta varusmiehillä on lain 

mukaan oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat tiedot. Tähän järjestelmään 

kootaan asevelvollisista niitä tietoja, joiden perusteella heidät sijoitetaan parhaiten 

sopiviin sodan ajan tehtäviin. Asevelvollisten perustiedot saadaan 

asevelvollisuusrekisteristä ja näitä täydennetään joukko-osastoista saatavilla 

perustiedoilla. Perustietoja ovat mm. sodan ajan sopivuudet, henkilöarvioinnit, 

palvelustapahtumahistoria, kurinpito- ja terveystiedot sekä viimeisin sotilasarvo.32  

 

                                                           
30 YLPALVO 2009, s. 54 
31Terveystarkastusohje 2012, s. 18 

32 Perusyksikön päällikön ohje 1996, s. 71 ja 73 
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3. PALVELUSTIETOJEN SALASSAPITOA SÄÄNTELEVÄT LAIT 

3.1 Perustuslaki ja perusoikeudet 

3.1.1. Perusoikeussääntelyn yleisiä lähtökohtia 

Suomen valtiosääntö on vahvistettu perustuslaissa. Yhteiskunnan muuttuessa 

vuosien myötä myös Suomen perustuslakia on pitänyt muuttaa. Suomen uusi 

perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1999 ja se tuli voimaan 1.3.2000. Perustuslain 1 § 

turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden lisäksi yksilön vapauden, oikeudet ja 

oikeusturvan sekä edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. 

Eläminen nykypäivän yhteiskunnassa asettaa haasteita ihmisten tasa-arvoiselle 

kohtelulle ja henkilöt voivat olla hyvin eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. 

Yleiset perusoikeudet kuuluvat tasapuolisesti jokaiselle kansalaiselle. Kuluneiden 

vuosikymmenien aikana ne ovat muuttuneet yhä tärkeämmiksi ja niiden 

toteutumiseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Perusoikeuksien 

toteutumisella ja toteuttamisella pyritään takaamaan jokaiselle tasa-arvoinen kohtelu 

sekä yhtäläiset oikeudet elämään ja elämiseen. Nämä oikeudet on huomioitava myös 

sotilaselämässä ja varusmiesten koulutusta toteutettaessa. 

Kansainvälisillä sopimuksilla on ollut merkittävä rooli Suomen 

perusoikeusuudistuksessa. Uudistukseen vaikuttivat voimakkaasti Euroopan 

ihmisoikeussopimus sekä YK:n piirissä hyväksytty kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus eli ns. KP -sopimus.33 Kansainväliset 

sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut velvoittavat maatamme. Näitä sopimuksia on 

yhteensä noin viisikymmentä34. Sopimukset ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja 

jokainen niihin sitoutunut maa on päättänyt itse miten ne vaikuttavat kyseisen maan 

oikeusjärjestykseen ja käytäntöön. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus 

edellyttää siihen kuuluvien oikeuksien välitöntä turvaamista niiden maiden osalta, 

jotka ovat ratifioineet sopimuksen. Sopimuksessa ja lisäpöytäkirjoissa määritellyt 

                                                           
33 Viljanen 2001, s. 11 
34 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 189 
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oikeudet on kyettävä takaamaan jokaiselle sopimusvaltion lainkäyttövaltaan 

kuuluvalle henkilölle.35  

Suomessa kansainvälisten sopimusten huomioiminen on ratkaistu sisällyttämällä 

asiat perustuslakiin. Kun Suomi sitoutuu kansainvälisiin sopimuksiin, tähän on 

perustuslain mukaan määritelty valtiosäännön mukainen pätevä menettely. 

Sopimusten voimaantulo vaatii sen voimaan saattamisen lailla tai vastaavasti 

tasavallan presidentin antaman asetuksen.36 Kansainvälisten sopimusten sisällöt 

ovat siis ikään kuin siirretty osaksi Suomen sisäistä oikeutta. Nämä sopimukset 

vaikuttavat mm. Suomen perustuslain taustalla. Usein kuitenkin Suomen oma 

perusoikeusjärjestelmä antaa parempaa suojaa yksilöille kuin kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset37. YK:n kansainvälinen yleissopimus määrittää mm. kiellon 

syrjimisestä rodun, värin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun 

mielipiteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai 

muun seikan takia (Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus, 6/1976). 

Suomen perustuslaki ja erilaiset kansainväliset sopimukset ovat muiden lakien 

yläpuolella. Perustuslaki poikkeaa muista laeista siinä, että se muodostaa 

eräänlaisen kehyksen muulle kansalliselle oikeusjärjestykselle. Oikeusjärjestyksen 

on pysyttävä näissä perustuslain määrittämissä kehyksissä ja muu lainsäädäntö on 

asetettava perustuslain määräämällä tavalla38. Pekka Hallberg kuvaa 

oikeusjärjestyksen rakennetta kirjassa Perusoikeudet seuraavin sanoin: ”valtiosääntö 

ja perusoikeudet ovat järjestelmän runko, jonka varaan lakien säätäminen ja 

soveltaminen, oikeusjärjestyksen toimivuus rakentuu.” Perusoikeuksilla tarkoitetaan 

perustuslaissa säädettyjä yksilölle kuuluvia oikeuksia39. Perustuslaki syrjäyttää 

oikeusnormien hierarkiassa alemman asteiset normit.  

                                                           
35 Pellonpää 2005, s. 13 

36 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 192 
37 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 201 
38 Husa & Pohjolainen 2008, s. 49 
39 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 31 
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Perusoikeusajattelun ydin perustuu siihen, että on olemassa erilaisia perusarvoja. 

Nämä arvot on turvattu edellä mainittujen Perustuslain ja kansainvälisten sopimusten 

normien avulla. Perusarvot takaavat ihmisille tiettyjä oikeuksia, jotka ovat 

loukkaamattomia. Alkuperäisenä tarkoituksena on ollut suojata yksityisiä henkilöitä 

julkista valtaa vastaan. Nykyisin voidaan kuitenkin katsoa, että perusoikeussuojaa 

käytetään myös horisontaalisella tasolla eli toisia yksilöitä vastaan.40 

Perusoikeuksien rajoittamisella tarkoitetaan perusoikeussäännöksen soveltamisalan 

piirissä olevan oikeuden kaventamista tai julkisen vallan puuttumista 

perusoikeussäännöksen suojaaman yksilön oikeusasemaan41. Perustuslain 2 §:ään 

kirjoitettuun kansanvaltaisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen kuulu se, että julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin 

noudatettava lakia. Näin ollen julkisen vallan on huomioitava se, mitä lainsäädäntöön 

on kirjoitettu ennen kuin esimerkiksi henkilöitä koskevia päätöksiä voidaan tehdä. 

Lähtökohtana on siis se, että jokaisen yksityinen elämä on turvattua ja siihen voidaan 

puuttua vain, jos lain tasoinen säännös antaa siihen oikeuden ja mahdollisuuden. 

Perustuslakivaliokunta on määritellyt perusoikeussäännösten yleisiksi rajoitus- ja 

tulkintasäännöiksi seitsemän kohtaa. Perusoikeuksien rajoitusten on näiden mukaan 

aina perustuttava eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto delegoida 

perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle. 

Lisäksi rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti sekä tarkasti 

määriteltyjä. Tulkintasääntöjen mukaan rajoitusperusteiden tulee olla myös 

hyväksyttäviä ja yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.42 Neljäntenä kohtana on 

ydinalueen koskemattomuuden vaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että tavallisella lailla 

ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta. Edellisten lisäksi 

rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan 

oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaamiin etuihin ja rajoituksen taustalla 

olevan yhteiskunnallisen tavoitteen painoarvoon nähden.43 

                                                           
40 Husa & Pohjolainen 2008, s. 134 
41 Viljanen 2001, s. 14 
42 Saraviita 2011, s. 137–138 
43 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 146 
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Luettelon kuudennen kohdan mukaan perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava 

riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. Tämä merkitsee sitä, että hallintoviranomaisen 

päätökseen tulee olla käytettävissä jokin muutoksenhakukeino. Viimeisenä kohtana 

on edellytetty, että rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten 

ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.44 Valiokunnan esittämä sääntö merkitsee sitä, että 

perusoikeuden rajoitusta ei voida pitää perustuslain mukaisena, jos rajoitus ulottuu 

niin pitkälle, että se samalla loukkaisi ihmisoikeussopimuksia45. Listatessaan 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä edellä luetellut yleiset rajoitusedellytykset 

perustuslakivaliokunta ilmaisi nimenomaisesti, että kyse ei ollut tyhjentävästä 

luettelosta vaan myös muut seikat saattavat vaikuttaa rajoitusten sallittavuuteen. 

Luetteloon on kuitenkin koottu keskeisimmät rajoitusten sallittavuuden arvioinnissa 

huomioon otettavat seikat.46  

Perustuslain 106 §:n mukaan, mikäli ”tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa 

lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, 

tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle”. Lisäksi perustuslain 

107 § määrittää, että sellaista asetusta tai muuta lakia alemmanasteisen säädöksen 

säännöstä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, joka on 

ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.   

 

3.1.2. Yksilön oikeudet 

Perustuslaki asettaa rungon yksilön oikeuksille. Lain toisessa luvussa on lueteltu 

perusoikeuksia, jotka ilmaisevat perustuslain keskeisen arvoperustan. Nämä tulee 

ottaa huomioon perustuslain muita säännöksiä tulkittaessa.47 Jokaisella on mm. 

oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 

turvallisuuteen. Perustuslain 7 §:n mukaan kenenkään ihmisarvoa ei saa loukata. 

Perustuslain 11 ja 12 §:t määrittelevät sen, että jokaisella on lisäksi uskonnon ja 

omantunnon vapaus sekä myös sananvapaus. Lain 6 §:n mukaan ketään ei saa 

                                                           
44 Saraviita 2011, s. 141 
45 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 163 
46 PeVM 25/1994, s.4 
47 Saraviita 2011, s. 121 
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ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen 

yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Lisäksi henkilötietojen suojasta 

säädetään tarkemmin lailla. Näiden perusoikeuksien mukaan jokaiselle on turvattu 

oikeus yksityisyyteen ja omaan, itsenäiseen elämään.  

Yleisesti hyväksyttynä tulkinnallisena lähtökohtana pidetään sitä, että 

perusoikeuksien keskeisin tarkoitus on yksilöiden ja heidän perusoikeuksiensa 

suojaaminen. Nämä oikeudet kuuluvat yhtäläisesti jokaiselle.48 Perustuslain 22 §:n 

mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen. Puolustusvoimien on näin ollen julkisena instituutiona pyrittävä 

osaltaan toteuttamaan toiminnassaan näiden perusoikeuksien toteutumista. 

Yksityiselämän ja yksityisyyden suojaa on käsitelty myös Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa. Sen kahdeksannen artiklan mukaan jokaisella on oikeus 

nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa 

kunnioitusta.  Tällä yksityiselämää ja yleisemmin yksityisyyttä turvaavalla artiklalla on 

julkisuutta tukeva, mutta myös sitä rajoittava funktio. Artiklan nojalla on joissakin 

yksityiselämän kunnioitukseen liittyvissä asioissa edellytetty yksilön oikeutta saada 

tietoa viranomaisen asiakirjoista, jotka kuuluvat hänen yksityiselämäänsä.49 

Perustuslaki keskittyy yksilön perusoikeuksien turvaamiseen ja se muodostaa 

perustan jokaiselle kuuluville yksilön oikeuksille. Perustuslain 10 § koskee 

yksityiselämän suojaa. Siinä viitataan henkilötietojen suojan perustuvan muuhun 

lainsäädäntöön. Säännöksellä viitataan tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata 

yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä, 

rekisteröinnissä ja käyttämisessä. Säännös koskee kaikkia, sekä julkisia että 

yksityisiä rekistereitä. Lisäksi sillä on vaikutusta myös kansainvälisiin rekistereihin 

niiltä osin, kun Suomen viranomaiset voivat vaikuttaa sen hallinnointiin.50 Näin ollen 

perustuslaki ei ota kantaa arkaluonteisten tietojen luovuttamiseen tai käyttämiseen, 

                                                           
48 Länsineva 2002, s. 106 
49 Mäenpää 2009, s. 26–27 
50 Saraviita 2011, s. 184 
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mutta takaa henkilöiden koskemattomuuden. Yksityiselämänsuojaa vapausoikeutena 

on luonnehdittu seuraavasti: yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä, eivätkä 

viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot voi puuttua siihen ilman aihetta tai 

mielivaltaisesti.51 

Suomen perustuslaki ja kansainväliset sopimukset antavat yksilölle suojaa julkista 

toimijaa vastaan. Puolustusvoimien on osaltaan noudatettava näitä sääntöjä sekä 

ohjeita ja toimittava hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Mikäli yksilön 

oikeuksista tai esimerkiksi salassapitosäännöksistä poiketaan, on siitä aina oltava 

esitetty poikkeus lainsäädännössä. Kuten Veli-Pekka Viljanen toteaa teoksessa 

Perusoikeudet: sotilaiden perusoikeusrajoitusten sallittavuutta on arvioitava 

perusoikeuksien yleisten rajoituskriteerien valossa52. Puolustusvoimat ei siis voi 

määrätä rajoituksia sotilaille ilman lain antamaa oikeutta siihen.  

Laki suojaa myös sotilasta esimiesten käskyvallan väärinkäytöltä, 

epäoikeudenmukaiselta kohtelulta, loukkauksilta ja aiheettomilta syytöksiltä. 

Sotilaalla on oikeus lain ja hyvien tapojen mukaisesti, asialliseen, 

oikeudenmukaiseen ja ihmisarvoiseen kohteluun. Jokaisella sotilaalla on oikeus 

kääntyä henkilökohtaisissa palvelusasioissa ja yksityisasioissa kirjallisesti sen 

esimiehen tai sotilasviranomaisen puoleen, jolla on ratkaisuvalta asiassa.53  

 

3.2 Henkilötiedot 

3.2.1. Henkilötietolaki 

Yksi keskeisimmistä henkilötietojen käsittelyä koskevista säädöksistä on 

henkilötietolaki (22.4.1999/523). Lain tavoitteena on toteuttaa yksityiselämän suoja ja 

muut henkilön yksityisyyttä turvaavat perusoikeudet henkilötietojen käsittelyssä54. 

Lain 1 §:ssä määriteltynä tarkoituksena on myös edistää hyvän tietojenkäsittelytavan 

kehittämistä ja noudattamista. Yksilön tietosuoja on yksi jokaiselle kuuluvista 
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52 Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori & Viljanen 1999, s. 125 
53 Korhonen 2003, s. 156 
54 Ylipartanen 2010, s. 44 
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perusoikeuksista. Perustuslain 8 §:ään on sisällytetty, että henkilötietojen suojasta 

säädetään tarkemmin lailla. Tämä tarkoittaa, että tietosuoja määritellään 

perusoikeudeksi. Sen yksityiskohdista voidaan säätää lain tasolla ja laki voi sisältää 

myös rajoituksia yksilön suojaan.55 Perusoikeuksien rajoituksista on täten 

säädettävää erikseen laissa ja niille on oltava todelliset perusteet. Henkilötietolaki on 

henkilötietojen suojaa eli tietosuojaa koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan silloin, kun 

erityislainsäädännössä ei säädetä muuta56. Henkilötietolaki on uudistusten myötä 

tuonut mukaan uuden käsitteen eli henkilötietojen käsittelyn57. Sen 3 §:n mukaan 

tällä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, 

siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, 

poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. 

Henkilötietolaki määrittelee siis myös tietojen keräämistä puolustusvoimissa. 

Henkilötietolaissa säädetään niistä keinoista, joiden avulla lain tavoitteet voidaan 

saavuttaa. Näiden keinojen avulla voidaan henkilötietojen käsittelyssä varmistaa 

henkilöiden yksityisyyden lisäksi myös hyvä ja virheetön tiedonhallinta, jota 

palvelujen ja terveydenhoidon toteuttamisessa edellytetään.58 Henkilötietolain 11 ja 

12 § säätelevät arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoa sekä myös poikkeuksia tästä 

kiellossa. 

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. 

Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai ne on tarkoitettu 

kuvaamaan seuraavia asioita: henkilön rotua tai etnistä alkuperää, henkilön 

yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista, 

rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, henkilön 

terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 

hoitotoimenpiteitä sekä niihin verrattavia toimia, henkilön seksuaalista 

suuntautumista tai käyttäytymistä, henkilön sosiaalihuollon tarvetta, hänen saamiaan 

sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Henkilötietojen 

käsittelijää velvoittaa vaitiolovelvollisuus. Henkilötietolain 33 §:n mukaan henkilö, joka 
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on saanut tietoja jonkun toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista 

tai taloudellisesta asemasta, ei saa luovuttaa näitä tietoja sivulliselle. 

Useat lait määrittävät ja sääntelevät yksilön oikeuksia. Henkilötietolaki on yksi 

keskeisimmistä yksityiselämän suojaa määrittelevistä säädöksistä. Yksilöllä on 

pääsääntöisesti oikeus päättää omien tietojensa käytöstä: hän joko antaa luvan 

niiden käyttämiseen tai kieltäytyy siitä. Mikäli tietoja kuitenkin käytetään ilman 

asianosaisen suostumusta, on siitä aina erikseen säädettävä lailla. Lähtökohtaisesti 

viranomaisella on siis tiedonantovelvollisuus yksilöä itseään koskevien tietojen 

suhteen. 

Edellä mainitusta tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa henkilötietolain 24 §:n 

määrittämällä tavalla. Poikkeaminen on mahdollista, jos rekisteröity on jo saanut 

tiedot tai jos poikkeaminen on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai 

yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden vuoksi. Poikkeaminen on mahdollista myös 

rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen 

liittyvän valvontatehtävän vuoksi. Tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa 

kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen 

rekisteröidylle on mahdotonta tai se vaatii kohtuutonta vaivaa. Lisäksi poikkeus on 

mahdollinen, mikäli se aiheuttaa rekisteröidylle tai tietojenkäsittelyn tarkoitukselle 

olennaista vahinkoa tai haittaa eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä 

koskevaan päätöksentekoon. Velvollisuudesta voidaan poiketa myös, jos tietojen 

keräämisestä, tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaan säädetty.  

Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa, jos tiedon 

antamisesta on haittaa. Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antaminen 

saattaisi vahingoittaa valtion turvallisuutta, puolustusta, yleistä järjestystä ja 

turvallisuutta tai se voisi haitata rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä. Rekisteröidyn 

tarkastusoikeutta rajoittava erityissäännös on kirjattu Poliisin henkilörekistereistä 

annetun lain (22.8.2003/761) 15 §:ään. Sen mukaan tarkastusoikeutta ei ole 

epäiltyjen reksiteriin, suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään ja poliisin 

rekistereihin sisältyviin rikosten luokitus- ja tekotapatietoihin.59 Lisäksi oikeudesta 

voidaan kieltäytyä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa 
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rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Henkilötietolain 

28 §:n mukaan rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen todistus, jos hän kieltäytyy 

antamasta tietoja. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus 

on evätty.  

Rekisterinpitäjän on lain 29 §:n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 

rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 

puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tällaisen tiedon leviäminen on myös 

estettävä, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen 

oikeuksiaan. Näitä säännöksiä sovelletaan puolustusvoimien toiminnassa 

asevelvollisrekisteriin ja Vartti tietokantaan. 

Henkilötietolain 8 ja 9 §:t sääntelevät sitä, miten esimerkiksi henkilötietoja voidaan 

kerätä ja miten niitä tulee käsitellä. Henkilötietoja ei yleisesti saa käsitellä kuin 

henkilön omalla suostumuksella tai jonkin erittäin painavan syyn takia. Nämä 

poikkeukset on erikseen lueteltu laissa. Kerättävien tietojen tulee olla myös 

tarpeellisia eikä turhia tietoja näin ollen saa kerätä.  

 

3.2.2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

Suomessa tuli voimaan 1.12.1999 voimaan laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta (21.5.1999/621). Lain 37 §:ään kirjattiin, että uusi julkisuuslaki korvasi 

aikaisemman julkisuuslainsäädäntömme pääsäädöksen, joka oli laki yleisten 

asiakirjain julkisuudesta (83/1951). Samalla muutettiin useita erillislain julkisuus- ja 

salassapitosäännöksiä.  

Henkilötiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä niiden henkilökohtaisen ja 

arkaluonteisen sisällön takia. Julkisuuslain 23 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja 

käsiteltäessä on voimassa lisäksi vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. 

Salassapitosäädökset suojaavat siis myös esimerkiksi asevelvollisten henkilötietoja 

ja niiden luovuttamista. Säännökset suojaavat yksilön oikeuksia, vaikka 

viranomaisten toiminnassa pyritäänkin pääsääntöisesti julkisuuteen.  
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Viranomaisiksi luetaan julkisuuslain 4 §:n mukaan mm. valtion virastot ja laitokset, 

joihin puolustusvoimat kuuluu. Viranomaisen asiakirjalla puolestaan tarkoitetaan lain 

5 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen 

palveluksessa oleva on laatinut. Se voi olla myös asiakirja, joka on toimitettu 

viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin 

kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on 

laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta. Lisäksi viranomaiselle 

toimitettuna asiakirjana pidetään sellaista dokumenttia, joka on annettu viranomaisen 

toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista 

varten.  

Julkisuuslain 4 § määrittää, että viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se 

on laissa säädetty salassa pidettäväksi. Viranomainen on voinut myös lain nojalla 

määrätä asiakirjan erikseen salassa pidettäväksi tai se sisältää tietoja, joista on lailla 

säädetty vaitiolovelvollisuus. Julkisuuslain 22 ja 23 §:t sääntelevät tietojen 

salassapitoa. Säännösten mukaan salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa, sen 

kopiota tai tulostetta ei saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle. Sitä ei myöskään saa 

antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sivullisen nähtäväksi tai 

käytettäväksi. Viranomaisen palveluksessa oleva tai luottamustehtävää hoitava ei 

saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa. Hän ei saa paljastaa 

myöskään muuta viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, jos 

siitä on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa 

ei saa paljastaa myöskään sen jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai sen 

palveluksessa on päättynyt. Henkilöt eivät saa käyttää saamiaan tietoja omaksi tai 

toisen hyödyksi. Tietoja ei saa myöskään käyttää toisen henkilön vahingoksi.   

Rauno Korhonen käsittelee julkisuuslakia kirjassaan Perusrekisterit ja henkilötietojen 

suoja. Vuonna 1999 voimaan tullutta uutta julkisuuslakia täydentää asetus 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999). 

Säädös sisältää ohjeita mm. hyvästä tiedonhallinnan toteuttamisesta ja valvonnasta 

sekä seurannasta. Entinen lainsäädäntö oli jo vanhaa ja uusi lainsäädäntö tuli 

tarpeeseen paljon muuttuneen yhteiskunnan myötä.60 
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Julkisuuslain uudistuksen yhteydessä koottiin yleisimmät salassapitoperusteet 

julkisuuslain 24 §:ään. Tarkoituksena oli nostaa salassapitosäännökset lain tasolle ja 

lisäksi muodostaa julkisuutta koskeva lainsäädäntö aiempaa yhtenäisemmäksi 

kokonaisuudeksi. Lähtökohtana oli, että salassapitoperusteet määritellään 

jatkossakin julkisuuslaissa. Näin ollen pyrkimyksestä salassapidon keskitettyyn 

sääntelyyn ei tulisi poiketa ilman erityisen painavaa syytä.61 Julkisuusperiaatteella on 

nykyisin perusoikeudellinen asema, joten tietojensaantioikeutta rajoituksista ja 

asiakirjojen salassapidosta voidaan nykyään säätää vain lailla. Säädösvallan 

delegointi aikaisemman asiakirjajulkisuuslain mukaisesti asetustasolle ei ole enää 

mahdollista ja uudistetussa laissa onkin periaatteena salassapitoperusteiden 

yleispätevyys.62 

Asianosaisella ei ole julkisuuslain 11 §:n mukaan laissa säädettyä oikeutta 

asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen 

tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Oikeutta ei myöskään ole esitutkinnassa ja 

poliisitutkinnassa esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamista, 

jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle. Myöskään 

esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen ja niihin verrattavaan muuhun viranomaisen 

asian valmistelua varten laatimaan asiakirjaan ei asianosaisella ole oikeutta, ennen 

kuin asian käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa päättynyt. Oikeutta ei 

ole näiden lisäksi annettu viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena 

oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimaan tai hankkimaan asiakirjaan, jos 

tiedon antaminen on vastoin julkisyhteisön tai laissa viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön 

etua oikeudenkäynnissä.   

Edellä mainittu yleinen etu voi liittyä esimerkiksi valtion turvallisuuden ylläpitämiseen 

tai ulkopoliittisten suhteiden hoitoon. Vastaavasti erittäin tärkeä yksityinen etu taas 

voi liittyä yksityiselämän suojaamiseen tai yksilön turvallisuuden varmistamiseen. 

Säännöksen perusteella voidaan jättää antamatta tieto terveydentilasta tai muu 

salassa pidettävä tieto, joka koskee muuta kuin asianosaista itseään. Erittäin tärkeä 
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yksityinen etu voi vaarantua myös tilanteissa, joissa viranomaiselle on annettu tietoja, 

joiden julkaiseminen voisi heikentää tietojen antajan turvallisuutta.63 

Tietojen salassapidossa on aina kaksi näkökulmaa: asianosaisen tai viranomaisen. 

Nämä kaksi näkökulmaa on huomioitava myös tarkasteltaessa palvelustietojen 

käyttöä. Toisinaan viranomaisella on mahdollisuus pitää tiedot salassa esimerkiksi 

yleisen edun vuoksi. Julkisuuslain 24.1 §:n 3. kohdan tarkoituksena on varmistaa 

esitutkinnan onnistuminen, estää esitutkintatietojen ennenaikaisesta julkiseksi tulosta 

rikoksesta epäillylle ja muille asianosaisille aiheutuvat vahingot. Lisäksi tarkoituksena 

on turvata tuomioistuimelle mahdollisuus käyttää sille kuuluvaa oikeutta määrätä 

asiakirjojen salassapidosta.64 

 

2.3 Potilastiedot 

3.3.1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

Tutkimuksen keskeisenä tarkastelun kohteena ovat varusmiesten palvelustiedot ja 

niiden käyttäminen. Palvelustietojen sisältämät terveydentilaan liittyvät tiedot 

vaikuttavat esimerkiksi henkilöiden palveluksen toteutukseen ja heidän 

palveluskelpoisuutensa määrittelyyn. Potilastiedot muodostavat näin ollen 

merkittävän osan palvelustietojen kokonaisuudesta. 

Potilastietojen käsittelyä säädellään esimerkiksi laissa potilaan asemasta ja 

oikeuksista (17.8.1992/785), jolla on syrjäyttävä asema henkilötietolakiin nähden. 

Henkilötietolakia sovelletaan yleislakina sekä julkisen että yksityisen 

terveydenhuollon potilasrekistereihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietoja käsiteltäessä tulee noudattaa, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei 

muissa säädöksissä toisin säännellä. Toissijaisuutensa mukaisesti henkilötietolaki 

väistyy, mikäli muussa laissa (erityislaki suhteessa henkilötietolakiin) jokin 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvä asia on määritelty henkilötietolaista poikkeavalla 

tavalla.65 
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Potilaslain 3 §:ssä todetaan, että jokaisella potilaalla on oikeus saada hoitoa ja 

jokaista potilasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata. Lisäksi hänen 

vakaumustaan sekä yksityisyyttään tulee kunnioittaa. Näin ollen laki takaa jokaiselle 

henkilölle oikeuden yksityisyyteen myös potilaana ollessaan. Potilaan oikeus saada 

terveyden- ja sairaanhoitopalveluja on velvoitettu myös ihmisoikeuksissa.66  

Muiden lakien ohella myös potilaslaki on kokenut uudistuksia yhteiskunnan 

muuttumisen myötä.  Uudistetun lain yhtenä tarkoituksena on ollut selkeyttää ja 

yhtenäistää periaatteita jotka liittyvät potilaan hoitoon ja kohteluun. Lisäksi sen 

tavoitteena on parantaa potilaiden ja terveydenhuoltohenkilöstön keskinäistä 

suhdetta.67 

Potilaslain neljäs luku käsittelee potilasasiakirjojen käsittelyä. Lain 13 § määrittää 

potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot salassa pidettäviksi. Terveydenhuollon 

ammattihenkilö, muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä tai sen 

tehtäviä suorittava henkilö ei saa antaa potilasasiakirjojen tietoja sivulliselle ilman 

potilaan kirjallista suostumusta. Salassapitovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun 

palvelussuhde on päättynyt. Tietojen käsittelyvastuu ja siihen kuuluva 

vaitiolovelvollisuus kuuluvat kaikille potilaan hoitoon osallistuville yksittäisille 

henkilöille. Potilastiedon hallinnointi ja esimerkiksi tietojen käytettävyyden määrittely 

kuuluvat kuitenkin rekisterinpitäjälle.68 

Potilasasiakirjojen sisältämien tietojen luovutukseen sovelletaan erityislakina 

potilaslain säännöksiä69. Potilasasiakirjoista saa lain 13 §:n mukaan antaa tiedon 

sivullisille yleensä vain potilaan itsensä antaman suostumuksen mukaisesti. Salassa 

pidettävien tietojen luovuttaminen edellyttää toisaalta myös sitä, että tietojensaanti 

oikeudesta tai niiden luovutusvelvollisuudesta säädetään nimenomaisesti laissa70. 

Varusmiehillä on potilaana ollessaan myös yksityisyyteen liittyviä oikeuksia, joita laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista sääntelee. 
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Potilaslain 12 § sääntelee potilasasiakirjoista ja hoitoon liittyvästä materiaalista. Sen 

mukaan potilasasiakirjoihin tallennetaan tietoja yksilön henkilökohtaisista tiedoista 

sekä lisäksi potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjat ja niihin liittyvät näytteet yms. tulee 

hävittää välittömästi sen jälkeen, kun niiden käytölle ei enää ole lakiin perustuvaa 

syytä. Toiminta suojaa henkilöitä tietojen väärinkäytöltä ja estää niiden joutumisen 

sivullisten käsiin. Rauno Korhonen toteaa kirjassaan Perusrekisterit ja henkilötietojen 

suoja: ”Yksityisyyden suojaa voidaan pitää yksityiselämän suojaa laajempana 

kokonaisuutena, johon kuuluu oikeus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen 

käytöstä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansalaisen oikeutta vaieta yksityiselämäänsä 

koskevista asioista, ellei tietojenantovelvollisuus viranomaiselle perustu lakiin”.71  

Arto Ylipartanen kuvailee kirjoituksessaan Tietosuoja osana 

terveydenhuoltopalvelujen laatua (Potilaan asema ja oikeudet) niitä ongelmia, jotka 

liittyvät tietojenkäsittelyyn tämän päivän terveydenhuollossa. Tietojenkäsittelyyn liittyy 

yhä enemmän niiden sähköistä käsittelyä ja tiedonsiirtoa. Palvelut ovat entistä 

riippuvaisempia tiedon saatavuudesta ja sen luotettavuudesta. Samalla asetetaan 

vaatimuksia myös tiedonsiirron toteutukselle. Terveydenhuollossa 

potilasrekisteritietojen salassapito ei ole yhtä kuin potilaan tietosuoja, vaan siihen 

sisältyy paljon muutakin.72 Henkilötietolain 3 §:ään kirjatun listauksen mukaan 

henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, 

järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, 

yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin 

kohdistuvia toimenpiteitä.  

 

3.3.2. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevalla lailla (28.6.1994/559) on pyritty mm. 

luomaan takeita laadukkaille ja potilasturvallisuutta edistäville palveluille sekä 

tulokselliselle ja tehokkaalle toiminnalle. Pyrkimyksillä on yhdenmukaisuuksia 
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esimerkiksi potilaslain, henkilötietolain ja julkisuuslain tavoitteiden kanssa.73 

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on näistä annetun lain mukaan 

salassapitovelvollisuus. He eivät saa ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta 

sivullisille, mikäli he ovat saaneet tiedon tällaisesta asiasta. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöille on säädetty lain 17 §:n mukaan salassapitovelvollisuus työssään 

ja heillä ei ole oikeutta kertoa yksityisen tai perheen salaisuutta sivullisille. 

Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuudessa on pohjimmiltaan kyse 

potilaan yksityisyyden suojasta. Jos jonkin seikan salassa pitäminen katsotaan 

olevan potilaan etu, tulee asian silloin pysyä salassa.74 

Laki terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) 1 §:n 

määrittää, että terveydenhuollon valtakunnalliseen keskusrekisteriin talletetaan tiedot 

henkilön terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta sekä tiedot häneen 

kohdistetuista hoitotoimenpiteistä tai niihin verrattavista toimista. Tällä 

Asiakastietolailla säännellään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakastietojen 

yleiset vaatimukset ja toteutetaan terveydenhuollon palvelujen antajien yhtenäinen 

sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Lain tavoitteena on 

edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista käsittelyä. 

Pyrkimyksenä on myös varmistaa terveydenhuollon palvelujen tuottaminen 

potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä edistää potilaan tiedonsaantimahdollisuuksia 

omista potilastiedoistaan ja niiden käsittely tiedoista.75  

Riippumatta siitä, mitä muualla laissa on säädetty, terveydenhuollon valtakunnallisten 

henkilörekistereiden tietoja ei saa luovuttaa tai käyttää rekisteröityä koskevaan 

päätöksentekoon. Tämä on määritelty asiakastietolain 5 §:ssä. Kun lähtökohta on se, 

että kaikki potilastiedot ovat salassa pidettäviä, potilastietoja voivat saada vain 

kyseisen potilaan hoitoon ja siihen liittyvien muiden tehtävien toteuttamiseen 

osallistuvat henkilöt.76 Asiakastietolain 4 §:n mukaan asiakastietojen sähköisessä 

käsittelyssä tulee turvata tietojen saatavuus ja käytettävyys. Niiden tulee säilyä 

eheinä ja muuttumattomina määritellyn säilytysajan päättymiseen saakka. Tätä lakia 

                                                           
73 Ylipartanen 2010. 289 
74 Lohiniva-Kerkelä 2001, s. 77 

75 Pahlman 2010, s. 123 
76 Pahlman 2010, s. 126 
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sovelletaan sen 2 §:n mukaan julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen antajien järjestäessä taikka toteuttaessa sosiaalihuoltoa tai 

terveydenhuoltoa. 

 

3.3.3. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa (20.3.1987/322) sääntelee 

terveydenhuollon järjestämistä sekä mm. potilasasiakirjojen käsittelyä 

puolustusvoimien terveydenhuoltoa toteuttavissa laitoksissa. Tässä laissa 

tarkoitettuihin potilasasiakirjoihin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja käsitellään lain 9 

§:n mukaan samalla tavalla kuin muuallakin terveydenhuollossa. Asiakirjoihin 

sisältyvien tietojen salassapidosta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetussa laissa, potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetään.  

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 6 § velvoittaa, että 

puolustusvoimien tulee järjestää sen palveluksessa oleville varusmiehille 

terveydenhoitoon liittyvät palvelut. Yleinen terveydenhuollon suunnittelu, ohjaus ja 

valvonta kuuluvat puolustusministeriön alaisena pääesikunnalle. Perustason 

terveydenhuollon järjestelyistä vastaavat Sotilaslääketieteen keskus sekä sen alaiset 

varuskuntien terveysasemat. Terveydenhuolto voidaan järjestää hankkimalla myös 

palveluja kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen 

tuottajalta siten kuin siitä näiden kanssa erikseen sovitaan (8 §). 

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa määrittää terveydenhuollon 

järjestämisestä ja sen käytännön toteutuksesta joukko-osastoissa. Sen 1 §.n mukaan 

puolustusvoimien on järjestettävä terveydenhuoltovastuullaan olevien henkilöiden 

terveydenhuolto. Lain 2 ja 3 §:t sääntelevät tarkemmin terveydenhuollon toteutusta. 

Terveydenhuolto käsittää terveydenhoidon ja sairaanhoidon. Terveydenhoitoon 

kuuluu henkilö- ja joukkokohtainen terveydenhoito sekä ympäristöterveydenhuolto. 

Sairaanhoitoon kuuluu ensiapu, sairaankuljetus, avohoito sekä sairaalahoito. 

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla ovat asevelvollisuuslain ja naisten 

vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla puolustusvoimissa ja 

rajavartiolaitoksessa palvelevat henkilöt palvelusaikanaan. Tätä lakia sovelletaan 
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mm. käsiteltäessä puolustusvoimien terveydenhuoltoyksiköissä olevia ja sinne 

arkistoituja varusmiesten potilastietoja. 
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4. PALVELUSTIETOJEN LUOVUTTAMISTA JA TIEDONSAANTIOIKEUTTA 
SÄÄNTELEVÄT LAIT 

4.1 Perustuslaki 

Samalla kun perustuslaki pyrkii takamaan yksilön suojan ja jokaisen oikeuden 

yksityiseen elämään, se pyrkii myös vähentämään viranomaisen mielivaltaista 

vaikutusvaltaa yksilöitä vastaan. Perustuslaki asettaa yksilölle oikeuksia mm. häntä 

koskevien tietojen saantiin viranomaiselta. Perustuslaki pyrkii omalta osaltaan 

edistämään myös tietojen julkisuutta.  

Perustuslain 12 § käsittelee sananvapautta ja julkisuutta. Säännöksen mukaan 

viranomaisten asiakirjat ja tallenteet ovat lähtökohtaisesti julkisia ja jokaisella on 

oikeus saada tieto niiden sisällöstä. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain 

lainsäädännön antamalla oikeudella. Julkisuus perusoikeutena sääntelee siis 

asiakirja- ja tallennejulkisuuden sisältöä sekä myös sen rajoittamisen liittyviä yleisiä 

perusteita77. Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ei sisällä lakivarausta. Näin 

ollen sitä voidaan rajoittaa vain perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden 

mukaisesti.78 Yleisten asiakirjojen julkisuus on ollut Suomessa lakitasolla vahvistettu 

yleisen pohjoismaisen perinteen mukaisesti79. Asiakirjajulkisuus koskee vain 

viranomaisten hallussa olevia asiakirjoja. Säännöksessä tarkoitettu yksilön 

tiedonsaanti oikeus, joka koskee häntä itseään koskevia tietoja, ei ulotu yksityisiin 

tietojärjestelmiin tai arkistoihin. Henkilöiden oikeusturva järjestetään niissä tavallisen 

lain tasoisin säädöksin.80 

Julkishallinnon tietojenantovelvollisuus on perinteisesti ollut suhteellisen passiivinen. 

Viranomaiset ovat antaneet tietoja julkisista asioista ja asiakirjoista näitä 

pyydettäessä. Viranomaisten velvollisuus antaa tietoja aktiivisesti ja oma-aloitteisesti 

on kuitenkin lisääntynyt. Viranomaisten tietojenantovelvollisuuden määrittävä yleinen 

lähtökohta on perusoikeuksin turvaamisvelvoite. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen 

vallan on turvattava perusoikeuksien ja siten myös perustuslain 12 §:n 2 momenttiin 

                                                           
77 Mäenpää 2009, s. 22 
78 Saraviita 2011, s. 207 
79 Saraviita 2005, s. 398 
80 Saraviita 2011, s. 208 
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perustuva julkisuusperiaatteen toteutuminen.81 Perustuslakiin kirjatut vaatimukset 

perusoikeuksien toteutumisesta asettavat vaatimuksia myös puolustusvoimissa 

käytössä oleville ohjeille ja säännöksille. Niiden on täytettävä nämä vaatimukset 

yksilön oikeuksien toteutumisesta. 

 

4.2 Asevelvollisuuslaki 

Arkaluonteisten tietojen käsittelyyn on annettu perusteita ja ehtoja lainsäädännössä. 

Asevelvollisuuslain 1 §:ssä säädetään maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä 

asevelvollisena puolustusvoimissa. Asevelvollisuuslaki sääntelee asevelvollisiin 

kohdistuvia asioita ja siinä käsitellään myös edellytyksiä henkilökohtaisten tietojen 

luovuttamiselle. Varusmiesten henkilökohtaisia tietoja kerätään koko palveluksen 

ajan erilaisia käyttötarkoituksia varten.  

Asevelvollisuuslain 93 §:n mukaisesti sotilasviranomainen saa käsitellä 

asevelvollisrekisteriin kerättyjä tietoja siinä laajuudessa, kun tiedot ovat tarpeen 

laissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. Tällaisella tehtävällä tarkoitetaan mm. 

palveluksessa olevien asevelvollisten palveluskelpoisuuden määrittämistä sekä 

palvelukseen määräämistä. Tietoja, jotka koskevat asevelvollisen terveydentilaa, 

sairautta, vammaisuutta tai häneen kohdistettua hoitotoimenpidettä sekä tietoja 

epäillystä rikoksesta tai rangaistuksesta saa käsitellä vain erityisissä tilanteissa. 

Tällöin kyseessä on oltava välttämätön tietojen käsittely sotilasviranomaisen 

yksittäisen tehtävän suorittamiseksi tai palvelusturvallisuuden varmistamiseksi. 

Asevelvollisrekisteriin saadaan tietoja mm. väestörekisterikeskukselta, 

terveydenhuollon palvelujen antajilta sekä sosiaali- ja poliisiviranomaisilta. 

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mm. poliisille ja kansaneläkelaitokselle.82   

Asevelvollinen on velvollinen luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan ensimmäisen 

kerran jo kutsunnoissa. Asevelvollisuusrekisteriin saadaan asevelvollisuuslain 94 §:n 

mukaan tallettaa henkilön perustiedot sekä tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia 

asevelvollista koskevia tietoja mm. koulutuksesta Valtioneuvoston asetuksella 

voidaan lisäksi säätää tarkemmin asevelvollisuusrekisterin tietosisällöstä.  

                                                           
81 Mäenpää 2009, s. 38 
82 Varusmies 2014, s. 16 
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Asevelvollisuuslain 95 § velvoittaa asevelvollisen huolehtimaan siitä, että hänen 

asuinpaikkansa, osoitteensa ja muut yhteystietonsa, hänen palveluskelpoisuuteensa 

vaikuttavat seikat sekä tiedot kansalaisuuksista ovat sotilasviranomaisten tiedossa. 

Asevelvollisen on kysyttäessä annettava edellä mainitut tiedot sotilasviranomaiselle 

sekä vastattava viranomaisen tekemään kirjalliseen kyselyyn 14 päivän kuluessa 

päivästä, jolloin hän on saanut kyselystä tiedon. Lain 95 §:n mukaan on mahdollista 

säätää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin kirjallisesta kyselystä ja tietojen 

antamisesta. Asevelvollisen on siis pidettävä huolta siitä, että hänen tietonsa ovat 

aina ajan tasalla ja että ne ovat sotilasviranomaisen tiedossa ja saatavilla. 

 

4.3 Henkilötietolaki 

Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn mm. silloin, kun henkilötiedot 

muodostavat tai niiden on määrä muodostaa henkilörekisteri. Lain 24 §:n mukaan 

rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi 

saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta. Lisäksi hänellä on 

oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja 

säännönmukaisesti luovutetaan. Rekisteröidyn on myös saatava ne tiedot, jotka ovat 

tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen 

käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa. Jos 

tiedot hankitaan muualta, kuten ulkopuoliselta taholta, ja tietoja on tarkoitus luovuttaa 

edelleen, ne on annettava viimeistään silloin, kun tietoja luovutetaan ensimmäisen 

kerran. Tiedonsaantioikeus käsittää lähtökohtaisesti myös muita ihmisiä koskevat 

salassapitovelvollisuuden alaiset tiedot. Asiakas ja potilas ovat asianosaisina 

oikeutettuja saamaan tarpeellisia lisäselvityksiä.83  

Henkilötietolain 12 § määrittää poikkeuksia rekisteröityjen muuten salassa 

pidettävien arkaluonteisten asioiden käsittelyyn. Tietoja saadaan käsitellä, jos henkilö 

on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käsittelykielto ei myöskään estä 

terveydenhuollon toimintayksikköä tai terveydenhuollon ammattihenkilöä 

käsittelemästä näiden toiminnassaan saamia tietoja rekisteröidyn terveydentilasta, 

sairaudesta, vammaisuudesta tai häneen kohdistetuista hoitotoimenpiteistä. Kielto ei 
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myöskään estä käsittelemästä muita rekisteröidyn hoidon kannalta välttämättömiä 

tietoja. Henkilötietojen käsittelyn on kuitenkin oltava asiallisesti perusteltua 

rekisterinpitäjän toiminnan kannalta eli käsittelyyn on aina oltava erittäin painava syy. 

Rekisteröidylle henkilölle on mahdollistettava tiedonsaanti oikeus niistä asioista, jotka 

rekisteriin on tallennettu. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän on myös 

varmistettava, että kerätyt tiedot kyetään pitämään salassa asianmukaisella tavalla.  

Henkilötietolain 12 § määrittelee muitakin poikkeuksia salassapitoon. Edellisten 

lisäksi henkilötietolain 12 §:n viidennen momentin mukaan arkaluonteisten tietojen 

käsittelykielto ei estä myöskään sellaista tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai 

joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Näin ollen 

tietojen käsittely on mahdollista myös sotilasviranomaisen tehtävän toteuttamiseksi. 

Henkilötietolain 8 §:n 2 momentissa on mainittu, että henkilötietojen käsittely voi 

tapahtua, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen vuoksi asiallinen yhteys 

rekisterinpitäjän toimintaan. Tällöinkin edellytyksenä on, että tarkoitus, johon tiedot 

luovutetaan, on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn kanssa. Todennäköisyytenä 

on myös se, että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän tällaisesta hänen 

henkilötietojaan koskevasta luovuttamisesta.84 Henkilötietolain 16 § määrittelee 

viranomaisen käsittelyoikeutta henkilötietoihin. Pykälän mukaan viranomainen voi 

kerätä ja tallettaa henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteriin suunnittelua ja 

selvitystä varten. Viranomaisen toiminnassa on kuitenkin huomioitava, mitä 

henkilötietolain 11 § sääntelee tietojen tallentamisen asianmukaisuudesta ja 

tarpeellisuudesta. 

Henkilötietolaki sääntelee myös henkilörekisterin pitämistä. Henkilötietolain 3 §:n 

kolmannen momentin mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa 

vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää 

tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn 

avulla. Kyseessä voi olla myös kortisto, luettelo tai muu näihin verrattava tavalla tehty 

listaus, jossa tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman 

kohtuuttomia kustannuksia. 
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Arkaluonteisten tietojen rekisteröinti on mahdollista useissa erityistilanteissa tai kun 

rekisteröity tai tietosuojalautakunta on antanut rekisteröintiin luvan. Sosiaali- tai 

terveydenhuollon viranomaisten pitämät rekisterit, lääkärin tai muun 

terveydenhuollon ammattihenkilön potilasrekisterit, vakuutusyhtiön rekisterit 

vakuutetun terveydentilasta ja sairaudesta taikka yksilöityä tieteellistä tutkimusta 

varten tarkoitetut rekisterit eivät tarvitse erikseen tietosuojalautakunnan lupaa tai 

edellytä rekisteröidyn suostumusta. Kun arkaluonteisia tietoja siirretään reksiteristä 

toiseen, tulee molempien rekisterien täyttää arkaluonteisten tietojen rekisteröinnin 

edellytykset.85 

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia 

tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Tämän voi tehdä salassapitosäännösten estämättä. Rekisterinpitäjän on samalla 

ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, mihin 

rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Rekisteröidyllä on 

myös oikeus tietää tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä. Edellä 

mainittuihin lainkohtiin ei sisälly nimenomaisia rajoittavia ehtoja. Lähtökohtana 

voidaan näin ollen pitää sitä, että rekisteröity on oikeutettu saamaan kaikki itseään 

koskevat tiedot.86  

Henkilötietolakia sovelletaan sen 2 §:ssä määritetyn henkilörekisterin – jollaiseksi 

mm. puolustusvoimien asevelvollisrekisteri luetaan – tietojen käsittelyssä. 

Henkilötietolaki sääntelee näin ollen myös tietojen luovutusta ja käyttöä 

puolustusvoimien toiminnassa. Rekisterinpitäjän tulee lain 5 §:n mukaan käsitellä 

henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Lisäksi hänen tulee muutoinkin toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa 

ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa 

säädettyä perustetta.   

 

                                                           
85 Lehtonen 2003, s. 107 
86 Pahlman 2005, s. 57 



45 

 

4.4 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa 

Terveydenhuoltoa koskeviin säännöksiin ei ole sisällytetty ensisijaista oikeutta antaa 

tietoja henkilön terveydentilasta, vaan teknisesti tietojen luovuttamiseen oikeuttavat 

tilanteet on lueteltu nimenomaan poikkeuksena salassapidosta. Salassapitoa ei siis 

esimerkiksi pidetä poikkeuksena normaalitilanteesta, jossa tietoja liikutetaan vapaasti 

hallinnon sisällä.87 Asevelvollisten potilastietojen käsittelyyn sovelletaan samoja 

lakeja kuin muidenkin potilastietojen käsittelyyn. Potilaalla on lain mukainen 

tiedonsaantioikeus. Hänellä on näin ollen oikeus saada tieto terveydentilastaan sekä 

hänelle suoritettavasta hoidosta. Potilaalle on selvitettävä mm. tarpeelliset 

hoitotoimenpiteet sekä hoitovaihtoehdot. Tiedonsaantioikeus on yksi 

merkittävimmistä potilaan oikeuksista. Se kuvastaa ennen kaikkea yksilön 

ihmisarvon, koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen sekä 

luottamuksellisuuden periaatteita.88 

Potilaalle annettavien tietojen ala on suhteellisen kapea. Se käsittää pääasiassa ne 

tiedot, jotka ovat välttämättömiä asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi ja hoidon 

aloittamisen mahdollisen viivästyksen kontrolloimiseksi. Potilaslain 4.1 §:llä on 

keskeinen merkitys sellaisissa tilanteissa, jotka liittyvät hoitoon hakeutumisvaiheessa 

tapahtuvaan tietojen luovutukseen potilaalle. Se on ainoa terveydenhuollon 

lainsäädäntöön sisältyvä säännös, joka määrittää tällaisia tilanteita.89 Varsinaisena 

potilaan informointipykälänä on potilaslain 5 §. Tätä säännöstä voidaan kuvailla 

yleiseksi potilaan tiedonsaantioikeuden takaavaksi lainkohdaksi.90 Laissa säädetty 

tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan merkitse potilaalle tiedon vastaanottovelvollisuutta, 

vaan hänellä on halutessaan oikeus myös kieltäytyä ottamasta tietoa vastaan. Lain 

tavoitteena on luoda edellytykset potilaan osallistumiselle omien lähtökohtiensa ja 

resurssiensa mukaisesti. Tarkoituksena ei ole velvoittaa häntä vastoin voimavarojaan 

käyttämään oikeuksiaan.91 
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Tiedon saantiin on olemassa joitakin poikkeuksia. Potilaslain 5 §:n mukaan näistä 

säädetään henkilötietolaissa sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 

laissa. Potilasasiakirjojen tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 13 § määrittää poikkeuksia jolloin tietoja voidaan luovuttaa 

esim. terveydenhuollon ammattihenkilöltä toiselle. Tämä voidaan tehdä mm. silloin, 

kun potilas tai hänen laillinen edustajansa on antanut siihen luvan tai jos laissa 

erikseen säädetään edellä mainitusta oikeudesta tiedon antamiseen tai tiedon 

saamiseen.   

Lain 13 §:n mukaisesti potilaan hoidosta voidaan myös toimittaa yhteenveto 

terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä 

potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi nimetylle lääkärille. Toiselle 

terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle voidaan 

luovuttaa välttämättömiä tietoja potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi myös 

silloin kun häneltä ei ole voitu saada suostumusta. Tilanne voi tulla eteen esimerkiksi 

potilaan mielenterveydenhäiriön tai tajuttomuuden vuoksi ja hänellä ei ole laillista 

edustajaa. Myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä (1.7.2007/159) määrittelee potilasasiakirjoihin liittyvää tiedonsiirtoa. Näin 

ollen potilastietoja on siis mahdollista luovuttaa esimerkiksi henkilön hoitoa 

toteutettaessa, kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden.  

Potilaslain 13 § sallii myös, että tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn 

vuoksi voidaan hoidettavana olevan potilaan lähiomaisille tai muulle hänen 

läheiselleen ilmoittaa tieto potilaan terveydentilasta. Tämä voidaan tehdä silloin, kun 

ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä. Tällaiset tapaukset 

ovat kuitenkin harvinaisempia ja niitä on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti ennen 

tietojen luovuttamista. Varusmiesten palvelustietoja käytetään hyödyksi sekä 

päivittäisessä koulutuksessa että esimerkiksi heidän sodanajan sijoituksiaan 

päätettäessä. Potilastietoja käytetään myös lain säätämissä puitteissa mm. 

tarvittavan hoidon järjestämiseen tai luokkamuutosten tekemiseen liittyen.  

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 9b § määrittää poikkeuksen 

salassa pidettävien tietojen luovutuksesta sivulliselle. Mikäli lääkäri havaitsee 

palveluskelpoisuus- tai muussa terveystarkastuksessa henkilöllä joitakin sellaisia 

rajoituksia tai sairauksia, jotka vaikuttavat hänen palvelusturvallisuuteensa tai 
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suoriutumiseen palvelustehtävästä, lääkärin on annettava viivytyksettä asiasta 

lausunto eteenpäin. Lausunto on osoitettava joukko-osaston komentajalle sekä 

lisäksi perusyksikön päällikölle mikäli havaitut puutteet vaikuttavat henkilön 

suoriutumiseen palveluksesta. 

 

4.5 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

Yhteiskunnan muuttuminen vaati osaltaan myös julkisuuslain uudistamista 

vuosituhannen vaihteessa. Julkisuuslain uudistuksen perustavoitteena on ollut 

julkisuusperiaatteen laajentaminen ja syventäminen julkisen organisaation 

toiminnassa sekä julkisessa vallankäytössä92. Julkisuuslaki sääntelee toimintaa 

yleisestä julkisuudesta. Siinä säännellään pääasiassa oikeutta tiedon saantiin 

viranomaisen asiakirjoista sekä tämän oikeuden rajoituksia. Lisäksi laki käsittelee 

viranomaisen velvollisuuksia julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi.93 Viranomaisten 

asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, jos siitä ei erikseen toisin säädetä.  

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 9 § määrittää, että jokaisella on oikeus 

saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Lain 11 §:n mukaan 

asianosaisella on lisäksi oikeus saada tieto asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä 

viranomaiselta muunkin, kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut 

vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Jokaisella on myös oikeus saada tietoa häntä 

itseään koskevista tiedoista, jotka sisältyvät viranomaisen asiakirjaan. Näihin on 

kuitenkin laissa säädetty muutamia poikkeuksia.  

Julkisuuslain 13 §:n mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on 

yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää mitä asiakirjaa pyyntö 

koskee. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella 

pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan 

käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan 

sisällöstä. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä tai muusta asiakirjasta, 

tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen 
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luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot 

siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. Tämä on tehtävä, ellei asiasta 

erikseen toisin säädetä.  

Olli Mäenpää kuvailee kirjassaan Julkisuusperiaate julkisuuden sisällön laajuutta. 

Viranomaisen hallussa oleva tieto voidaan ymmärtää myös toisaalta sellaisena 

tietona, joka ei ole erikseen tallennettu tiettyyn muotoon. Perusoikeussuojan alaan ei 

kuulu oikeus saada viranomaiselta tallentamatonta tietoa, mutta sitä ei voida täysin 

sulkea perusoikeussuojan ulkopuolelle. Tämä on merkityksellistä julkisuusperiaatteen 

toteutumisen kannalta.94  Tiedonsaantioikeus koskee myös viranomaisia eikä 

ainoastaan yksityisiä henkiöitä. Salassapitosäännökset koskevat jokaista yhtä 

laajasti, mutta viranomaisilla on joissakin asioissa laajempi tiedonsaantioikeus 

verrattuna yksityisiin henkilöihin.95  

Julkisuuslain 14 §:n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se 

viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, mikäli laissa ei toisin säädetä. Tiedon 

asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen 

on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi 

muuten kuuluu. Jos virkamies tai muu edellä mainittu henkilö kieltäytyy antamasta 

pyydettyä tietoa, hänen on ilmoitettava pyytäjälle kieltäytymisen syy ja annettava tieto 

siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Lisäksi virkamiehen on 

tiedusteltava tietoa kirjallisesti pyytäneeltä, haluaako hän asian siirrettäväksi 

viranomaisen ratkaistavaksi. Samassa yhteydessä hänen on kerrottava mm. 

käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.  

Julkisuuslain 15 § sääntelee asiakirjan siirtämisestä viranomaisten välillä. Mikäli 

viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, joka kuuluu toiselle viranomaiselle, se on 

mahdollista siirtää tämän toisen viranomaisen ratkaistavaksi. Jos viranomaiselta 

pyydetään yksilöinti- tai osoitetietoja, joita toinen viranomainen tallettaa yleiseen 

käyttöön tarkoitettuun rekisteriin, voidaan ne siirtää asianomaisen 

rekisteriviranomaisen käsiteltäväksi. Mikäli viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, 

johon on ollut velvollisuus tehdä turvallisuusluokkaa koskeva merkintä ja jonka muu 
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viranomainen on laatinut, viranomaisen on siirrettävä asia asiakirjan laatineen 

viranomaisen ratkaistavaksi.   

Viranomaisten on tiedotettava julkisuuslain 20 §:n mukaan toiminnastaan ja 

palveluistaan, yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista sekä velvollisuuksista toimialaansa 

liittyvissä asioissa. Viranomaisten tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien 

sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja 

suojaamisesta. Lisäksi lain 18 § velvoittaa huolehtimaan asiakirjojen eheydestä ja 

muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä.  

Viranomaisen oikeus saada salassa pidettäviä tietoja toiselta viranomaiselta on 

lainsäädännössä ilmaistu eri tavoin. Säännökset voivat olla tiedonantovelvollisuuden 

muotoon puettuja: tietoja hallussa pitävällä viranomaisella on lain mukaan 

velvollisuus antaa tietoja toiselle viranomaiselle joko oma-aloitteisesti tai toisen 

viranomaisen pyynnöstä. Tiedonsaantioikeus voidaan ilmaista myös säätämällä 

toiselle viranomaiselle oikeus saada tietoja pyydettäessä.96 Myös hallintolain 

(6.6.2003/434) 10 § edellyttää, että viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian 

vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä 

hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten 

välistä yhteistyötä. Hallintolain sisältämä yhteistyövelvoite ei kuitenkaan perusta 

viranomaiselle yleistä oikeutta saada tietoja toiselta viranomaiselta. Yhteistyö ei 

myöskään muodosta perustetta poiketa säännöksistä, jotka koskevat salassapitoa tai 

tietosuojaa. Viranomaisten välisessä yhteistyössä on noudatettava julkisuuslain ja 

henkilötietolain säännöksiä, jotka koskevat tietojen luovuttamista toiselle 

viranomaiselle.97 Näin ollen hallintolaki ei varsinaisesti sääntele viranomaisten välistä 

tietojen vaihtoa. 

Viranomaisilla on oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja vain, jos tiedon 

antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti 

säädetty. Julkisuuslain 29 § määrittelee oikeudesta tietojen vaihtoon viranomaisten 

välillä. Säännös edellyttää myös, että tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon 

saamiseen on laissa erikseen säädetty. Toinen vaihtoehto on lain 26 §:n mukaan se, 
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että henkilö, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa 

siihen suostumuksensa. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli asiakirja on tarpeen 

käsiteltäessä ennakkotietoa, ennakkoratkaisua, viranomaisen päätöksestä tehtyä 

muutoksenhakua tai toimenpiteestä tehdyn kantelun, alistusasian tai kansainväliselle 

lainkäyttö- tai tutkintaelimelle tehdyn valituksen käsittelemiseksi (29 §). 

Tiedonvaihto on lain 29 §:n mukaan myös mahdollista viranomaisten välillä, mikäli 

tieto on tarpeen viranomaiseen kohdistuvan yksittäisen valvonta- tai 

tarkastustehtävän suorittamiseksi. Viranomainen voi avata teknisen käyttöyhteyden 

henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen on laissa erikseen 

säädetyn velvollisuuden mukaan huomioitava päätöksenteossaan. Jos henkilötiedot 

on säädetty salassa pidettäviksi, käyttöyhteyden avulla saa hakea tietoja vain 

henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Tämä on mahdollista, jollei 

salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta erikseen nimenomaisesti säädetä toisin.  

Tietoja voidaan luovuttaa myös terveydenhuollon valtakunnallisesta 

keskusrekisteristä. Sähköiseen luovutuspyyntöön perustuva potilastietojen sähköinen 

luovutus toiselle terveydenhuollon palvelujen antajalle toteutetaan valtakunnallisten 

tietojärjestelmäpalvelujen avulla. Tämä voi tapahtua sen jälkeen, kun hoitosuhteen 

olemassaolo potilaan ja luovutuspyynnön esittäjän välillä on tietoteknisesti 

varmistettu. Muu potilastietojen vaihto terveydenhuollon palvelujen antajien välillä 

toteutetaan heidän välisellä luovutuksena tai valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun 

avulla.98 

 

4.6 Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (28.3.2014/255) 

kumosi vuoden 2014 alussa lain poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 

(3.11.1995/1251). Laki sääntelee puolustusvoimien rikostorjuntaa ja 

sotilaskurinpitoasioihin liittyvistä menettelyistä. Sen 2 §:n mukaan rikostorjuntaan 

sovelletaan myös mm. poliisilain (22.7.2011/872) säännöksiä rikosten estämisestä, 

paljastamisesta ja selvittämisestä.  
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Puolustusvoimien pääesikunnalla on oikeus tietojen saantiin 

salassapitovelvollisuuden estämättä muiden viranomaisten rekistereistä. Tämä 

oikeus on annettu lain 42 §:n mukaan. Se vaatii erittäin painavan syyn sekä laissa 

erikseen säädetyn valtuutuksen asiaan. Oikeus koskee pääesikunnan tehtävien 

suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja. Näitä tietoja ovat mm. 

väestötietojärjestelmästä ja sakkorekisteristä niihin tallennettuja tietoja rikostutkintaa 

sekä turvallisuus- ja valvontatehtäviä varten saatavilla olevat tiedot. Lisäksi 

pääesikunnalla on oikeus saada oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän 

diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä 

tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista 

rikosasioista sekä ratkaisu- ja lainvoimaisuudesta. Pääesikunta on oikeutettu 

saamaan myös tietoja rikostutkintaa varten poliisin rekistereistä.  

Pääesikunnalla on oikeus saada yksittäistapauksissa tietoja tämän lisäksi myös 

muilta viranomaisilta salassapitovelvollisuuden estämättä. Tämä on lain 43 §:n 

mukaan mahdollista, jos tiedon tai asiakirjan luovuttaminen ei ole laissa kielletty tai 

rajoitettu. Lisäksi tietoja voidaan lain 44 §:n salliessa saada myös yksityisiltä tahoilta. 

Oikeus on voimassa silloin, kun kyseessä on sellaisia yksittäistapauksessa tarvittavia 

tietoja, jotka tarvitaan edellä mainittujen pääesikunnalle laissa säädettyjen 

poliisitehtävien suorittamiseksi. Näitä tietoja voidaan saada tele- tai postitoimintaa 

harjoittavalta yhteisöltä.  

Pääesikunnalla on oikeus luovuttaa tietoja sotilaskurinpitolaissa tarkoitetulle 

sotilasviranomaiselle, jos tieto on tarpeen heille määriteltyjen tehtävien 

suorittamiseksi. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 113 § 

sääntelee tiedonluovutusta. Mikäli tietoa käytetään muuhun kuin rekisterin 

käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, on sen oltava tarpeen valtion turvallisuuden 

varmistamiseksi, välitöntä henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan 

omaisuusvahingon torjumiseksi taikka sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai 

selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta. Tietojen luovutus voi tapahtua vain 

silloin, kun se on välttämätöntä laissa määriteltyjen kriteerien mukaan. 

Vastaavasti rekisterinpitäjä eli pääesikunta saa luovuttaa henkilörekisteritietoja 

poliisille niitä poliisilaissa tarkoitettuja tehtäviä varten, jotka liittyvät oikeus- ja 

yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseen sekä rikosten ennalta estämiseen, 
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paljastamiseen, selvittämiseen ja syyteharkintaan saattamiseen. Lain 114 § antaa 

oikeuden tietojen luovuttamiseen rajavartiolaitoksen viranomaiselle valtakunnan 

rajojen ja raja- ja merialueen valvontaa varten sekä myös muille määritetyille 

viranomaistahoille. 
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5. PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA 

5.1 Palveluskelpoisuuden määrittäminen 

Asevelvollisesta, hänen terveydentilastaan ja hänen fyysisestä sekä henkisestä 

suorituskyvystään saadaan asevelvollisuuslain 9 §:n mukaisesti tietoja joko 

asevelvolliselta itseltään, terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamassa 

tarkastuksessa, soveltuvuuskokeessa tai laissa erikseen määritellyiltä 

viranomaistahoilta kuten esim. poliisiviranomaisilta, terveyskeskuksilta tai 

sosiaaliviranomaisilta.  

Puolustusvoimien terveystarkastusohje (TTO 2012) perustuu asevelvollisuuslakiin. 

Tässä ohjeessa on tarkennettu laissa säädetyt oikeudet ja velvollisuudet mm. 

ennakkoterveystarkastuksen toteuttamisesta. TTO:n johdannossa mainitaan, että 

ennakkoterveystarkastusjärjestelmä on avainasemassa asevelvollisen palveluksen 

suunnittelussa sekä palveluksen mielekkään ja turvallisen läpiviennin 

toteuttamisessa. Asevelvollisuuslain 14 §:n mukaan kutsunnoissa määritetään 

asevelvollisen palveluskelpoisuus ja päätetään palveluksesta. Palveluskelpoisuus on 

varusmieskoulutuksen perusta.  

Ensimmäisen kahden viikon aikana uusille varusmiehille on asevelvollisuuslain 63 

§:n mukaan suoritettava terveystarkastus. Tässä tarkastuksessa määritellään 

viimeistään se, kykeneekö henkilö suoriutumaan palveluksesta ja mihin 

palveluskelpoisuusluokkaan hän kuuluu. Terveydenhuollon ammattihenkilöt 

vastaavat varusmiesten palveluskelpoisuuden arvioinnin järjestämisestä. 

Palveluskelpoisuuteen liittyvät rajoitukset sekä muut sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat 

asiaomaisen palveluskelpoisuuteen, palvelusturvallisuuteen tai suoriutumiseen 

palvelustehtävistä, ilmoitetaan tarkastetulle henkilölle ja hänen perusyksikkönsä 

päällikölle. Yksikönpäällikön tulee ilmoittaa palveluskelpoisuuden rajoitukset 

asianomaisille esimiehille.99 Todetut sairaudet ja määrätyt hoitotoimenpiteet tai 

tarkastuksen muut tulokset taltioidaan terveydenhuollon yleisten käytäntöjen 

mukaisesti. Palveluksessa oleva asevelvollinen toimittaa itse yksikköön tiedon 
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mahdollisista palveluskelpoisuuden rajoituksista.100 Tällä tavoin varmistetaan, että 

yksikössä jossa henkilö palvelee, on myös tieto mahdollisista palvelusvapautuksista. 

Palveluskelpoisuusluokkia ovat A, B, C, E ja T -luokat. A -luokkaan kuuluva on terve 

ja hyväkuntoinen. Hänellä ei ole sairautta, joka aiheuttaisi lisääntyneen riskin 

palvelusturvallisuutta ajatellen ja henkilön voidaan katsoa soveltuvan koulutettavaksi 

turvallisesti taistelijan tehtäviin. Vähäinen terveydellinen haitta ei ole este, mutta 

henkisen tasapainon tulee olla hyvä. Vastaavasti B -luokkaan kuuluvalla on jokin 

sairaus, vamma tai häiriö, joka on terveydellinen este taistelijan tehtävissä 

toimimiselle. Tällainen ominaisuus voi aiheuttaa tavallista suuremman riskin yksilön 

palvelusturvallisuudelle. Ominaisuus voi myös aiheuttaa lievästi lisääntyneen riskin 

muille koulutettaville tai kouluttajille. Luokituksen perusteena voi tällöin olla vähäistä 

suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava sairaus tai ominaisuus.101 

Asevelvollisen palveluskelpoisuusluokkaa voidaan joukko-osastossa muuttaa 

luokkien A ja B välillä. Kyseinen päätös on sotilaskäskyasia, josta ei voi valittaa.102 

Perusyksikön päällikkö voi myös esittää tarvittaessa varusmiehen 

palveluskelpoisuusluokan tarkistusta103. 

C- luokkaan kuuluva henkilö vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta 

hänet voidaan tarvittaessa luokitella myöhemmin uudelleen. Tähän luokkaan 

kuuluvalla henkilöllä on jokin sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittävästi 

suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko henkilölle 

itselleen tai ympäristölle. Rajoite voi myös vaatia jatkuvasti olosuhteita, joiden 

järjestäminen ei ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai 

tarkoituksenmukaista. Luokituksen käyttämistä suositellaan käytettävän tilanteissa, 

joissa sairaus tai ominaisuus on luonteeltaan usein toistuva tai pysyvä. Kutsuntaan 

tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole todettu 

palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä 

vuonna, jona hän täyttää 25 -vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana.  
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101 Terveystarkastusohje 2012, s. 41–42 
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 Hallinnolliset asevelvollisuusasiat joukko-osastossa ja aluetoimistossa 2010, s. 17 
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E -luokkaan määrätään asevelvollinen, jolla todetaan jokin sellainen sairaus, vamma, 

vika tai rakenteellinen heikkous, joka toistaiseksi on esteenä palvelukseen 

hyväksymiselle, mutta todennäköisyys paranemiselle on olemassa. E -luokkaan 

voidaan määrätä myös sellainen asevelvollinen, jonka terveydellisten edellytysten 

arvioiminen edellyttää lisätutkimuksia tai seurantaa. Yleensä E -luokkaan määrätään 

1-3 vuodeksi kerrallaan.104 Joukko-osaston lääkäri tekee esitykset C tai E -luokkaan 

siirtämisestä105. 

T -luokkaan määrätään asevelvollinen, jonka terveydentilaa tutkittaessa lääkäri ei ole 

todennut palveluskelpoisuutta rajoittavaa lääketieteellistä diagnoosia. Näissä 

tapauksissa kutsuntalautakunnalla tai aluetoimistolla on muita perusteita epäillä 

palvelusturvallisuuden vaarantuvan, mikäli kyseinen asevelvollinen määrätään 

palvelukseen. Muut perusteet tulevat pääsääntöisesti asevelvollisuuslain perusteella 

muilta viranomaisilta saaduista tiedoista. Palveluskelpoisuusluokka T ei siis ole 

lääkärin esittämä muutos106. Palveluskelpoisuusluokkaa T käytetään vain niissä 

poikkeustapauksissa, joissa lääkäri ei terveydentilaa tutkiessaan ole todennut 

palveluskelpoisuutta rajoittavaa diagnoosia. Sotilasviranomaisille on kuitenkin tullut 

muita perusteita epäillä palvelusturvallisuuden vaarantuvan, mikäli kyseinen 

varusmies jatkaa palvelustaan.107 

Tällainen keskeyttäminen on aina poikkeuksellista ja vaatii siten perusteelliset tiedot 

ja tapauskohtaisen harkinnan. Tapauskohtaisuuden johdosta ei voida laatia luetteloa 

rikkeistä, jotka aiheuttaisivat T -luokituksen. Aikaisempi rikosrekisteri ei saa johtaa 

automaattiseen T -luokitukseen. Poikkeustapaukset, joissa asevelvollinen uhkaa 

laittomasti toisten henkeä tai terveyttä, käsitellään aina sotilaskurinpitolain 

edellyttämällä tavalla. Tämänkaltaiset uhkailut eivät myöskään saa automaattisesti 

johtaa T -luokitukseen. T -luokkaa ei tule käyttää niin, että esimerkiksi mahdollisista 

mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ei tähän perustuen lähetetä tarvittaviin 

lääketieteellisiin tutkimuksiin tai hoidon tarpeen arviointiin. T -luokka ei saa myöskään 
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olla keino, jolla asevelvollisen palvelus pyritään keskeyttämään mahdollisimman 

nopeasti.108 

Asevelvollisuuslain 63 §:n mukaan asevelvollinen voidaan määrätä hänen 

terveydentilansa toteamiseksi lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön 

tarkastukseen ja tutkimukseen, jos se on tarpeen palvelustehtävien hoitamisen 

edellytysten selvittämiseksi tai palveluskelpoisuuden määrittämiseksi. Asevelvollisen 

terveydentila on tarkastettava palveluksen alussa ja lopussa. Lisäksi se on 

tarkastettava muulloinkin tarvittaessa. Asevelvollisen terveydentila voidaan näin ollen 

tarkastaa myös palveluksen aikana, mikäli epäillään hänen suoriutumistaan 

palvelustehtävistä.  

 

5.2 Tietojen käsittelyn lähtökohdat  

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset pohjautuvat tasa-arvolakiin 

sekä yhdenvertaisuus- ja työturvallisuuslakiin. Asevelvollisuuslain 56 §:n mukaan 

henkilöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen ja syrjintä ovat kiellettyjä. Syrjinnäksi 

määritellään myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella sekä 

käskyt tai ohjeet syrjiä sukupuolen tai jonkin muun syyn perusteella. Sukupuoli ei saa 

estää henkilön mahdollisuuksia edetä uralla tai päästä koulutukseen. Kaikenlainen 

häirintä, kiusaaminen ja simputus ovat puolustusvoimissa kiellettyjä.109 

Palvelustietoja tulee käsitellä tasapuolisesti eri tilanteissa esimerkiksi silloin, kun 

henkilöitä valitaan jatkokoulutukseen. Tähän koulutukseen valittavia tarkastellaan 

heidän palveluksen aikana osoittamiensa taitojen ja henkilökohtaisten 

johtajaominaisuuksien perusteella. Ennen valintoja tehdään erilaisia henkilön taitoja 

ja persoonallisia ominaisuuksia määrittäviä testejä ja kokeita. Henkilöitä arvioidaan 

saatujen tulosten perusteella. Kaikki nämä erilaisista testeistä saadut tiedot kirjataan 

asevelvollisrekisteriin.110 Lainsäädäntö vaikuttaa tietojen käsittelyyn ja niiden 
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keräämiseen, eikä tietojen käyttöä näin ollen voida tehdä mielivaltaisesti. 

Keskeisimmät tietojen käyttöä säätelevät lait ovat henkilötietolaki ja julkisuuslaki. 

Julkisuuslain suhde yleislakina on ongelmallinen monen erityisalueen suhteen. 

julkisuuslaki ja henkilötietolaki ovat informaatio-oikeuden ydinalueeseen kuuluvia 

lakeja ja läheisesti yhteydessä toisiinsa. Tämä liittymä on erityisesti havaittavissa 

henkilötietojen luovuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Lait olisivat periaatteessa 

päällekkäiset viranomaisten hallussa olevien henkilötietojen luovutuksen osalta. 

Ongelma on kuitenkin ratkaistu sisällyttämällä henkilötietolain 8.3 §:ään säännös, 

jonka mukaan tiedonsaantioikeudesta ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta 

viranomaisen henkilörekistereistä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen 

julkisuudesta on säädetty.111 Henkilötietolain soveltamisalasta on rajattu 

julkisuuslailla pois tietojen luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä.112  

Kun henkilötiedot kuuluvat sekä julkisuuslain että henkilötietolain soveltamisalaan, 

lakien keskinäissuhde määräytyy siten, että tietojen luovuttamisessa viranomaisten 

henkilörekistereistä noudatetaan julkisuuslakia. Sen sijaan muussa henkilötietojen 

käsittelyssä, kuten tietojen keräämisessä, tallettamisessa ja käyttämisessä, 

sovelletaan henkilötietolain säännöksiä. Henkilötietolain 33 §:n säännöstä 

vaitiolovelvollisuudesta noudatetaan samoin myös julkisuuslain soveltamisalaan.113 

Näin vältetään osaltaan lakien yhteentörmäys ja tämä luo selkeyttä siihen, mitä lakia 

missäkin tilanteessa tulee soveltaa. 

Tietojen käsittelyn ja luovutuksen lähtökohdat määritellään lainsäädännössä. 

Asevelvollisuuslailla on erikoislain asema henkilötietolakiin ja julkisuuslakiin nähden: 

sillä on ensisijainen asema näihin yleislakeihin verrattuna. Asevelvollisuuslain 93 §:n 

mukaan asevelvollisrekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä viranomaisen 

tehtävissään tarvitsemallaan tavalla.  

Asepalveluksessa olevien tietojen käsittelystä vastaa asevelvollisuusrekisterin pitäjä, 

jolla yleensä tarkoitetaan joukko-osaston esikuntaa. Jokaisella joukko-osastolla on 
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komentaja. Joukko-osaston komentaja vastaa ensisijaisesti mm. joukkonsa 

johtamisesta, hallinnosta, asevelvollisrekisterin ylläpidosta, oikeudenhoidosta sekä 

työ- ja palvelusturvallisuudesta. Komentaja johtaa joukkoaan ja palvelusta niitä 

koskevien säädösten, normien, käskyjen sekä määräysten mukaisesti. Hän käyttää 

asevelvollisuuslain 8 §:n mukaan toimi- ja päätösvaltaa kantahenkilökuntaa ja 

asevelvollisia koskevissa asioissa. Joukko-osaston komentaja vastaa 

yhteydenpidosta yhteiskuntaan sekä paikallisiin siviiliviranomaisiin ja 

tiedotusvälineisiin.114  

Joukkoyksikön komentaja toimii joukko-osaston komentajan alaisuudessa. Hän 

vastaa mm. joukkonsa johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä, palveluksesta, työ- 

ja palvelusturvallisuudesta, sotilaallisesta kurista ja hallinnosta säädösten, 

ohjesääntöjen, normien sekä annettujen käskyjen, määräysten ja ohjeiden 

mukaisesti. Joukkoyksikön komentaja vastaa myös alaistensa henkilöstöasioiden 

hoidosta sekä oikeudenhoidosta. Joukkoyksikön komentaja raportoi tarvittavista 

asioista sekä ylöspäin joukko-osaston komentajalle että alaspäin yksiköiden 

päälliköille pitääkseen nämä ajan tasalla tärkeissä asioissa.115 

Joukkoyksikön komentajan alaisuudessa on useita perusyksiköitä, joissa 

varusmiehet koulutetaan. Joukko-osaston komentaja on yleensä antanut yksiköiden 

päälliköille oikeuden huolehtia oman yksikkönsä hallinnosta.116 Tämä tarkoittaa sitä, 

että pääsääntöisesti joukko-osastojen yksiköiden päälliköt vastaavat alaisuudessaan 

olevien henkilöiden tietojen käsittelystä ja käyttävät julkista valtaa. Tietojen 

käsittelyssä tulee noudattaa säädettyjä ohjeita, määräyksiä ja velvollisuuksia ja niistä 

poikkeamiseen on oltava erikseen laissa säädetty oikeus. Julkisen vallan käyttöä 

koskevaa päätöksentekoa voidaan ohjata hallinnollisin määräyksin ja ohjein, jos 

tällainen ohjaus perustuu riittävän täsmälliseen toimivaltasäännökseen. Toimivallan 

käytön yksityiskohdista voidaan siis antaa tarkempia säännöksiä alemmanasteisilla 

normeilla.117 
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Yksikön päällikkö vastaa mm. oman yksikkönsä ja siinä palvelevien asevelvollisten 

koulutuksesta, alaisten hyvinvoinnista, oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta sekä 

yhdenvertaisesta kohtelusta, sotilaallisesta kurista sekä työ- ja 

palvelusturvallisuudesta. Perusyksikön päällikön tulee olla asiantuntija oman 

yksikkönsä koulutuksessa, ihmisten johtajana, oikeudenhoidossa ja muissa 

hallinnollisissa tehtävissä. Yksikön päällikön tehtävänä on varmistaa, että 

palveluksessa olevien varusmiesten esimiehet tietävät näiden terveydentilasta, 

fyysisestä kunnosta ja harrastuksista salassapitosäännösten sallimassa laajuudessa. 

Päällikkö huolehtii myös siitä, että hänen tiedossaan olevat varusmiesten terveyttä 

koskevat tiedot huomioidaan palveluksessa. Tehtävänä on myös varmistaa, että 

varusmiehellä on mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun esimiehensä kanssa 

ja hänen on ryhdyttävä mahdollisesti esille tulevan asian edellyttämiin 

toimenpiteisiin.118 

Perusyksikön päällikkö vastaa oman yksikkönsä osalta asevelvollisten tietojen 

päivittämisestä asevelvollisrekisteriin. Hän valvoo, että asiakirjoja ja käytössä olevia 

tietoja käsitellään ja säilytetään hyvän tiedonhallintatavan ja asetusten mukaisesti. 

Päällikkö vastaa myös siitä, että asiakirjoja ja tietoja käsittelevät henkilöt saavat 

riittävän koulutuksen. Perusyksikön päällikön vastuulla on myös se, että 

perusyksikössä noudatetaan puolustusvoimien hallinnosta annettuja määräyksiä 

sekä joukko-osaston antamia muita ohjeita.119 Yksikön päällikölle on myös voitu 

asevelvollisuuslain 8 §:n mukaan säätää oikeus yleisen toimi- ja päätösvallan 

käyttämiseen. 

Perusyksiköissä toimii myös vääpeli, joka hoitaa päällikön suoranaisena alaisena 

yksikön hallintoa ja huoltoa. Yksikön vääpeli vastaa yksikön asiakirjojen käsittelystä 

asiakirjahallinnosta annettujen määräysten mukaisesti. Perusyksikön vääpeli vastaa 

perusyksikön toimistopalvelusta. Hän käsittelee tietojärjestelmiä, jotka sisältävät mm. 

asevelvollisten perusasiakirjat ja asevelvollisuusrekisterin. Vääpelillä on käytössään 

myös yksikön sairaskirja sekä rangaistus ja ojennuskortisto.120 Hän pitää 
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konkreettisen huolen yksikön kaikista asiakirjoista yksikönpäällikön antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

Jokainen perusyksikön kantahenkilökuntaan kuuluva osallistuu koulutuksen ja 

kasvatuksen ohella myös asevelvollisten tietojen keräämiseen. He vastaavat omalta 

osaltaan koulutustietojen kirjaamisesta tietojärjestelmiin ja osallistuvat myös mm. 

arviointien, valintojen ja palkitsemisesitysten tekemiseen.121 Varusmiesten 

palvelustiedot kirjataan Vartti -järjestelmään. Kouluttajat voivat tarkastaa Vartti-

tietojärjestelmästä sinne kirjattuja tietoja varusmiesten palvelukseen liittyen. He 

voivat tarkastella henkilöiden suoriutumista annetuista koulutuksista ja testeistä. 

Järjestelmässä näkyvät myös henkilöistä kirjatut tiedot kuten esimerkiksi koulutus, 

tuntomerkit ja mahdolliset palvelusrikkomukset.  

Henkilökunta suorittaa henkilöarvioinnit alaisuudessaan toimivista varusmiehistä ja 

aliupseereista. Arvioinnit esitellään heidän toimestaan yksikön päällikölle, joka tekee 

esimerkiksi reserviupseerien ja upseerikokelaiden arvioinnit sekä valinnat.122 

Upseerikokelaat ja ryhmänjohtajat osallistuvat koulutusten järjestämiseen, mutta 

heillä ei ole oikeutta käsitellä tietojärjestelmiä. Näin ollen heillä ei ole oikeutta 

osallistua palvelustietojen kirjaamiseen, mutta he ovat kuitenkin mukana 

järjestämässä henkilöiden arvioimiseksi pidettäviä koulutuksia.123  Tietoja 

asevelvollisista kertyy koko palveluksen suorittamisen ajan. Jokaisesta suorituksesta 

tehdään merkintä, joka vaikuttaa mm. henkilöiden loppuarvosteluun palveluksen 

päätyttyä. Nämä merkinnät tulevat näkyviin jokaiselle palveluksen jälkeen 

luovutettavaan palvelustodistukseen ja sotilaspassiin. Merkinnät tallennetaan myös 

tietojärjestelmään, josta niitä on tarvittaessa mahdollisuus käyttää esimerkiksi 

henkiöiden kertausharjoituksien suunnitteluun liittyen. 

Myös terveydenhoitohenkilöstö käsittelee varusmiehistä kertyviä tietoja. Lääkäri voi 

todeta palveluskelpoisuustarkastuksessa tai muussa terveystarkastuksessa 

puolustusvoimien terveydenhuolto vastuulla olevalla henkilöllä terveydellisiä 

rajoituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaudet ja ruumiinvammat. Mikäli nämä 
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rajoitukset vaikuttavat asianomaisen palveluskelpoisuusluokkaan, 

palvelusturvallisuuteen tai suoriutumiseen palvelustehtävissä, on lääkärin annettava 

viivytyksettä näistä johtopäätöksistä lausunto asianomaiselle sotilasviranomaiselle. 

Lausunto on tehtävä salassapitosäännösten estämättä ja se osoitetaan joukko-

osaston komentajalle tai muun vastaavan hallintoyksikön johtavalle esimiehelle. 

Mikäli tarkastuksessa havaitaan rajoituksia palvelustehtävien hoitamiseen, on asiasta 

annettava lausunto myös varusmiehen perusyksikön päällikölle.  

Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla 

palvelevien osalta edellä tarkoitetut tiedot voidaan antaa myös erikseen asetettavalle 

toimikunnalle. Tästä säädetään lain terveydenhuollon järjestämisestä 

puolustusvoimissa 9b §:ssä. Toimikunta asetetaan jokaista joukko-osastoa varten ja 

sen tehtävänä on tarkastaa asevelvolliset, joiden terveydentilassa on tapahtunut 

sellaisia muutoksia, että heidän siirtämisensä asepalveluksesta muuhun 

palvelukseen tai päinvastoin voi tulla kysymykseen. Toimikunta tarkastaa myös 

henkilöt, jotka on havaittu ruumiinvian tai sairauden takia pidemmäksi ajaksi 

palvelukseen kykenemättömiksi. Toimikunnan jäseninä ovat vanhin palveluksessa 

oleva joukko-osaston lääkäri sekä kaksi joukko-osaston komentajan määräämää 

upseeria. (Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 26.1.1951/63, 66 §.) 

Asevelvollisuuslain 93 §:n mukaan sotilasviranomainen saa käsitellä 

asevelvollisrekisterissä olevia tietoja. Tietoja saa käsitellä ainoastaan silloin, kun 

siihen on välttämätöntä tarve sotilasviranomaisen tehtävään liittyen tai 

asevelvollisuuslain 9 §:ssä tarkoitetun palvelusturvallisuuden varmistamiseksi. 

Kyseessä on siis oltava normaalista poikkeava erityistilanne, jonka on täytettävä 

edellä mainitut tuntomerkit. Asevelvollisuusrekisterin tietoja saa käyttöönsä vain 

edellä mainitut rekisterinpitäjät. Perusyksiköissä kerätään tietoja palveluksessa 

olevista varusmiehistä varusmiestietokantaan. Tätä tietokantaa voivat käyttää lähes 

kaikki perusyksiköissä työskentelevät henkilöt ja sinne tallennetaan tietoja 

palveluksen toteutumisesta ja suorituksista.124 Tietojen vaihto viranomaisten välillä 

on myös mahdollista joissakin tapauksissa. 
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Myös henkilöllä itsellään on tiedonsaantioikeus omiin tietoihinsa liittyen. Tiedosta on 

henkilötietolain 28 §:n mukaan tehtävä pyyntö ja siinä on eriteltävä ne tiedot, jotka 

halutaan saada. Viranomaisen on huolehdittava tietojen hankkimisesta rekisteröidyn 

suostumuksella ja annettava tälle tieto rekisterissä olevista merkinnöistä. Tiedot on 

tarvittaessa esitettävä myös kirjallisessa muodossa.  

 

5.3 Ongelmat tietojen käsittelyssä 

Tietojen käsittely puolustusvoimissa kuten monessa muussakin valtion 

viranomaisessa ei ole aina täysin ongelmatonta. Kaikki tilanteet eivät ole tulkittavissa 

ennalta määriteltyjen toimintamallien mukaisesti ja tällöin toimintaa joudutaan 

soveltamaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Nämä ennalta määrittelemättömät ja 

ennalta arvaamattomia piirteitä sisältävät tapaukset voivat johtaa mahdollisesti myös 

väärään toimintaan. Viranomaisen on työssään pyrittävä toteuttamaan annetut 

tehtävät mahdollisimman virheettömästi ja lainsäädäntöä noudattaen. Vaikeat 

tapaukset ja tilanteet eivät ole helposti tulkittavissa ja niihin voi liittyä useitakin eri 

ongelmia samanaikaisesti.   

Nyky-yhteiskunnassa on havaittavissa merkkejä ihmisten henkisestä pahoinvoinnista 

ja ahdistuneisuudesta. Erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat ovat keskeinen 

ongelma tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa125. Ongelmat ovat näkyneet 

viimeisten vuosien aikana laajasti Suomen lisäksi myös muualla maailmassa. 

Monissa tapauksissa nämä ongelmat esiintyvät yhteiskunnan elämässä valitettavan 

ikävinä tapauksina. Ongelmat saattavat aiheuttaa henkilöillä esimerkiksi väkivaltaista 

käytöstä, jolla he aiheuttavat vaaraa tai vahinkoa sekä itselleen että muille ihmisille. 

Kohteina voivat olla jopa täysin tuntemattomat henkilöt.  Nämä edellä mainitut 

ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne pyritään huomioimaan myös 

puolustusvoimien toiminnassa. Ongelmat pyritään selvittämään ennen henkilöiden 

palvelukseen astumista ja myös puuttumaan niihin tarvittaessa palveluksen 

aikana.126 Ennakoinnista huolimatta nämä ikävät yhteiskunnalliset ongelmat ovat 

näkyneet varusmiespalveluksen toteutuksessa. Silloin tällöin raportoidaan 
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tapauksista, joissa nuoret varusmiehet ovat pahimmissa tapauksissa jopa riistäneet 

hengen itseltään tai aiheuttaneet vaaratilanteita muulle henkilöstölle.  

Yhteiskunnan ongelmat eivät voi olla heijastumatta puolustusvoimien toimintaan. 

Palveluksen suorittavat vuosittain tuhannet nuoret miehet ja naiset, jotka ovat kattava 

läpileikkaus sen hetkisestä yhteiskunnasta ja sen rakenteesta. Esiin nousevat 

ongelmat ja haasteet ovat usein negatiivisia tai vaikeasti käsiteltäviä. 

Mielenterveysongelmien lisäksi myös entisestään lisääntyvät päihde- ja 

huumausaineongelmat127 ja niiden kasvava käyttö on otettava huomioon 

puolustusvoimien toiminnassa. Puolustusvoimissa palvelevat tuhannet nuoret tulevat 

erilaisista olosuhteista ja jokaisella heillä on myös yksilöllinen taustansa. 

Huumausaineiden käyttö ja esimerkiksi niihin liittyvät mahdolliset rikokset ovat 

sellaisia tietoja, jotka olisi hyvä saada selville jo ennen kuin henkilöt aloittavat 

palveluksensa. Myös huumausaineiden käyttö palveluksen aikana tulisi saada 

selville. Puolustusvoimilla on kaikessa toiminnassaan totaalisen kielteinen linja 

huumausaineiden suhteen eli niiden käyttö ja hallussapito ovat täysin kiellettyjä kuten 

koko Suomessa. Tämä säädetään huumausainelain (30.5.2008/373) 5 §:ssä. 

Puolustusvoimissa mahdollisesti esiin nousevien tapausten moninaisuutta, vaikeutta, 

niiden eri näkökulmia sekä niihin vaikuttavaa haasteellista toimintaympäristöä on 

kuvattu seuraavissa esimerkeissä. Niissä on pyritty selventämään mahdollisia 

ongelmatilanteita, jotka saattavat tulla eteen varusmiesten koulutuksessa ja 

jatkuvasti arvioitavissa olevaa palveluskelpoisuutta määritettäessä. Esimerkkitilanteet 

ovat kuvitteellisia eivätkä ne liity mihinkään puolustusvoimien joukko-osastoon. 

Näissä tapauksissa on otettu huomioon yhteiskunnassa tällä hetkellä esiintyviä 

negatiivisia ilmiöitä, jotka osaltaan vaikuttavat myös haastavissa olosuhteissa 

toteutettavaan varusmieskoulutukseen.  

Ensimmäisessä esimerkissä käsitellään tapausta, jossa tietojen luovuttaminen 

aiheuttaa ongelmia henkilön palveluskelpoisuuden määrittämisessä. Tässä 

esimerkissä kuvitellaan tilanne, joka käsittelee varusmies Möttöstä. Hän on palvellut 

eräässä puolustusvoimien jalkaväen jääkärikoulutusta antavassa joukko-osastossa 
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varusmiehenä noin neljä kuukautta. Möttönen on suoriutunut tähän asti 

palveluksestaan moitteettomasti. Hän ei ole palveluksessaan kovin motivoitunut eikä 

kuulu saapumiseränsä parhaimmistoon. Lisäksi hän haluaa suoriutua 

palveluksestaan lyhimmän mahdollisen ajan mukaisesti. 

Möttösen yksikkö on lähdössä pitkäkestoiseen taisteluharjoitukseen, jossa tullaan 

suorittamaan useita kovapanosammuntoja metsämaastossa. Maasto on valvonnan 

kannalta haastavaa ja ammunnat ovat toiminnallisia sekä erittäin nopeatempoisia. 

Varusmiesten ja kouluttajien on keskityttävä suoritusten turvalliseen läpivientiin joka 

hetki. Tällaisten ammuntojen taustalla voi olla useamman päivän kestänyt 

sotaharjoitus, joka väsyttää sekä varusmiehiä että kouluttajia niin fyysisesti kuin 

psyykkisestikin. Yhden päivän aikana voidaan suorittaa lukumäärällisesti useita 

ammuntoja ja ne viedään läpi vallitsevasta säästä huolimatta. Olosuhteet aiheuttavat 

ammuntoihin entisestään lisää haasteita ja paineita. 

Varusmies Möttösellä on ennen palvelukseen astumista havaittu vaikea ja 

pitkäaikainen masennus. Lisäksi häntä on vaivannut paha unettomuus. Möttönen on 

saanut aiemmin lääkityksen masennukseen ja hän on käynyt myös psykologisessa 

hoidossa mielenterveyteensä liittyen. Ennen varusmiespalvelusta suoritetussa 

tulotarkastuksessa Möttönen on kuitenkin todettu palvelukseen kelpaavaksi, koska 

hänen oireensa ovat merkittävästi vähentyneet. Palveluksen edetessä Möttösen 

masennus on kuitenkin fyysisestä ja psyykkisestä rasituksesta johtuen kasvanut 

entisestään. Lisäksi hänen palvelusmotivaationsa on laskenut koko ajan. Möttönen 

on kertonut lisääntyneestä unettomuudesta ja masennuksesta varuskuntasairaalan 

terveydenhoitajalle. Möttönen on esittänyt terveydenhoitajalle toivomuksen, että tämä 

ei kertoisi kenellekään näistä ongelmista. Möttösen yksikön varusmiehet ja 

kouluttajat ovat huomanneet selviä muutoksia Möttösen käyttäytymisessä. Hän on 

usein sulkeutunut täysin omiin oloihinsa eikä häneen saada kunnolla kontaktia. 

Stressin ja paineen alla toimittaessa Möttösellä on havaittu hänelle täysin poikkeavaa 

käytöstä. 

Edessä on raskas ja fyysisesti sekä henkisesti haastava harjoitus vaikeissa 

olosuhteissa. Möttösen tilanteesta tekee vielä vaikeamman se, että hän on 

sukupuoleltaan nainen. Puolustusvoimissa on voimassa syrjinnän kielto ja kaikkia on 

kohdeltava tasapuolisesti. Möttösen tilanteesta tekee myös entistä haastavamman 
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se, että hän pelkää joutuvansa erittäin epäedulliseen asemaan, jossa häntä 

mahdollisesti kohdeltaisiin poikkeavasti muihin verrattuna. Hän pelkää joutuvansa 

varusmiestovereidensa silmissä huonoon maineeseen masennuksensa takia ja 

pelkää, että hänen palveluksensa voi vaikeutua entisestään jos asia tulee 

tietoisuuteen.  

Tapausesimerkin asetelma on haastava ja siinä on selviä merkkejä 

palveluskelpoisuuden ja samalla myös palvelusturvallisuuden heikkenemisestä. 

Tietojen luovutusmahdollisuutta ei voida tässä tapauksessa tarkastella vain yhdestä 

näkökulmasta tai vain yhtä säännöstä noudattaen. Tarkastelussa on huomioitava 

laajasti lainsäädännön vaikutus tietojen luovuttamiseen ja niiden käyttämiseen. Tätä 

esimerkkitapausta tarkastellaan aluksi Möttösen terveystietojen käsittelyn kannalta.  

Lääkäri on saanut tiedon Möttösen masennuksesta varusmiespalveluksen alussa 

suoritetun terveystarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa oli kuitenkin todettu, että 

Möttönen on ollut palveluskelpoinen ja että hän on ollut toipumassa aikaisemmista 

oireistaan. Möttönen on tämän lisäksi kertonut asiasta myöhemmin suoritetussa 

terveystarkastuksessa luottamuksellisesti varuskuntasairaalan sairaanhoitajalle. 

Tuolloin Möttönen on pyytänyt sairaanhoitajalta vaitioloa ongelmaansa liittyen.  

Henkilötietolain 3 §:n mukaan henkilötietojen käsittelijää velvoittaa vaitiolovelvollisuus 

ja samalla laki määrittää myös arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta. Näin ollen 

lainsäädäntö toisaalta suojaa myös potilaan oikeuksia tietojen salassapitoon. Tiedot 

henkilön terveydentilasta luokitellaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Myös laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittää salassapitovelvollisuudesta, jota tulee 

noudattaa potilaalta saatuja tietoja kohtaan. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

asettaa puolestaan vaatimuksen siitä, että arkaluonteisia tietoja ei saa käsitellä tai 

antaa sivulliselle ilman potilaalta saatua lupaa. Tässä tapauksessa potilas on itse 

henkilökohtaisesti esittänyt pyynnön siitä, että hänen terveystietojaan ei annettaisi 

eteenpäin. Julkisuuslaki sääntelee puolestaan mm. tietojen hyväksikäyttöä. Lain 

mukaan tietoja ei saa käyttää toisen henkilön vahingoksi. Kaikki edellä mainitut 

lähtökohdat tukevat siis periaatetta tietojen salassa pidosta ja näin ollen samalla 

myös Möttösen toivetta siitä, että tietoja ei luovutettaisi eteenpäin.  
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Möttösen tapauksessa on huomioitava myös se näkökulma, miten tiedon leviäminen 

saattaisi vaikuttaa hänen palveluksensa toteutumiseen. Puolustusvoimissa on 

käytössä tiukka kuri, jota tulee noudattaa. Esimiehen antamia käskyjä on toteltava ja 

annetut tehtävät täytettävä. Tässä tapauksessa on mahdollisena vaarana myös se, 

että esimerkiksi joku Möttösen yksikön kouluttajista käyttäisi esimiesasemaansa ja 

käskyvaltaansa väärin. Kaikki kouluttajat eivät mahdollisesti pidä Möttösestä. Joku 

henkilökunnasta saattaa kokea hänen haavoittuvan ja aran luonteensa heikkoutena, 

jonka taakse Möttönen piiloutuu. Tällaista tilannetta voisi edelleen pahentaa tieto 

siitä, että Möttönen kärsii masennuksesta ja mielenterveysongelmista. Tämä voisi 

lopulta johtaa tilanteeseen, jossa kouluttaja vastoin yleisiä periaatteita käyttäisi 

esimiesasemaansa hyväksi ja asettaisi Möttösen eriarvoiseen asemaan 

palvelustovereihinsa nähden. 

Tasa-arvoon liittyviin asioihin ja varsinkin naisten asemaan armeijassa on kiinnitetty 

paljon huomiota. Näistä asioista on tehty paljon selvityksiä ja tutkimuksia, jotta 

saadaan selville, toteutuuko tasavertainen kohtelu puolustusvoimissa. Yksi tällaisista 

tutkimuksista on Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – kehittämistarpeiden 

näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin (Leinonen, 

Nikkanen & Otankorpi-Lehtoranta, 2012). Tässä tutkimuksessa on selvitetty 

varusmiesten kokemuksia ja mielipiteitä palveluksen tasa-arvoisesta sujumisesta ja 

mm. kiusaamisesta. Tutkimuksen tuloksissa on todettu, että naisten kokemuksien 

mukaan he kokivat eriarvoista kohtelua kantahenkilökunnan taholta.128 Möttösen 

tapauksessa on myös huomioitava tasa-arvoisuuden toteutuminen ja 

oikeudenmukainen kohtelu.  

Varusmies Möttösen tapauksessa suurimmaksi ongelmaksi nousee kuitenkin hänen 

oma ja myös muiden palvelusturvallisuuden varmistaminen. Möttösen tilassa on ollut 

havaittavissa viitteitä vakavasta masennuksesta. Möttösen masennus saattaa johtaa 

vaaralliseen käytökseen taisteluammunnoissa Mikäli hän väsymyksen ja harjoituksen 

aiheuttaman muun stressin myötä romahtaisi henkisesti, hän saattaisi aiheuttaa 

vaaraa sekä itselleen että muille. Pahimmassa tapauksessa tämä voi aiheuttaa joko 

hänen tai muiden varusmiesten vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman. 

                                                           
128 Leinonen, Nikkanen & Otankorpi-Lehtoranta 2012, s.68 
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Taisteluammunnoissa suoritetaan kovapanosammuntoja, joissa on käytössä oikeita 

ammuksia. Aseita ja ammuksia käytetään usein liikkeen aikana. Näin tapahtuva 

aseen käyttö on vaarallisempaa ja ennalta arvaamattomampaa kuin ammunnan 

tapahtuessa paikaltaan. Taisteluammunnoissa varusmiesjoukon mukana liikkuu vain 

muutama kouluttaja, jotka vastaavat ammunnan turvallisesta sujumisesta ja siitä että 

kukaan ei pääse loukkaantumaan. Terveydenhoito henkilökunnan on tässä 

tapauksessa käytettävä harkintaa sen suhteen, voidaanko Möttösen käytöksen 

katsoa ennakoivan niin vaarallista käytöstä, että hän voisi vaarantaa itsensä ja myös 

palvelustovereidensa hengen ja terveyden. Palvelusturvallisuuden vaarantuminen 

muodostaa poikkeuksen terveystietojen luovutukselle. Tämä on määritelty lain 

terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 9 b §:ssä. 

Varusmiesten terveydentilan selvittäminen on erittäin tärkeää palveluksen aikana, 

mutta myös ennen sitä. Eräässä Eduskunnan oikeusasiamiehen antamassa 

lausunnossa on selvitetty varusmiesten terveystietojen käsittelyä ennen palvelukseen 

astumista. Tässä vuoden 2009 kutsuntoihin liittyvässä selvityksessä on 

puolustusvoimien taholta todettu palveluskelpoisuuden määrittäminen ennen 

palvelukseen astumista erittäin merkittäväksi vaiheeksi ja mielenterveysongelmiin 

liittyvät tiedot on nostettu erittäin tärkeään asemaan. Maavoimien Esikunta on tässä 

selvitettävänä olleessa asiassa todennut, että tällaisten tietojen saaminen on 

kutsunnanalaisten palveluskelpoisuuden oikean arvioinnin varmistamiseksi voimassa 

olevaan lakiin perustuva välttämätön menettely henkilöiden oman ja muiden 

palveluksessa olevien palvelusturvallisuuden takaamiseksi.129 

Lisäksi Sotilaslääketieteen Keskuksen asiaan liittyvän lausunnossa mukaan 

puolustusvoimien aiempaa suurempi tarve saada käyttöönsä asevelvollisten 

terveystietoja liittyy varusmiespalvelukseen ja koulutukseen tehtyihin muutoksiin ja 

näiden myötä palveluksen luonteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Varusmiehille 

annettavaa koulutusta on tiivistetty ja kehitetty, sairauspoissaoloihin tai muihin 

vastaaviin koulutuksesta jälkeen jäämiseen ei ole ajan puitteissa enää 

mahdollisuutta. Fyysinen ja psyykkinen vaatimustaso ovat näin ollen lisääntyneet.130 

                                                           

129 Eoak, 3165/04/2009 
130 Eoak, 3165/04/2009 
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Taisteluammuntojen turvallisen läpiviennin kannalta on oleellista, että ammuntojen 

johtajat tietävät ampuvan joukon olevan toimintakykyinen. Mikäli tässä 

esimerkkitapauksessa kouluttajat eivät saa tietää Möttösen masennuksesta, he eivät 

voi ennakoida hänen mahdollista vaarallista käytöstään. Möttösen osallistuminen 

taisteluammuntoihin olisi mahdollisesti jopa estettävä, sillä hän voisi olla suureksi 

vaaraksi itselleen ja muille. Möttösen käytöksen tarkkailu on muuten tässä 

tapauksessa täysin kouluttajien oman harkinnan ja havainnoinnin varassa. 

Turvallisuuden takaamiseksi olisi varmempaa, jos Möttösen yksikön päällikkö 

saatuaan tiedon asiasta, ilmoittaisi Möttösen masennuksesta ammunnoissa toimiville 

kouluttajille. Päällikön tehtävänä on huolehtia kouluttajien tietoisuudesta 

asevelvollisten terveydentilaan liittyen.131 

Oikeusnormeja sovellettaessa on huomioitava voimassa olevat ristiriitasäännökset. 

Lex superior – periaatteen mukaan ylemmänasteinen säännös syrjäyttää sen kanssa 

ristiriidassa olevat alemman tasoiset normit. Samoin on voimassa periaate yleislain ja 

erityislain välisessä ristiriitatilanteessa. Tässä tilanteessa erityislaki syrjäyttää 

yleislain.132 Säännösten välinen vertailu ja keskinäisen aseman määrittäminen ei aina 

ole täysin ongelmatonta. Aina ei ole täysin selvää mikä laki on erityislaki ja mikä on 

yleislaki.  

Henkilötietolain 12 § mahdollistaa osaltaan arkaluonteisten asioiden käsittelyn, mikäli 

henkilö on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Tässä tapauksessa 

varusmies Möttönen on edellä kuvatun esimerkin mukaan esittänyt toiveensa tietojen 

salassapidosta. Henkilötietolain 12 §:n mukaan käsittelykielto ei kuitenkaan estä 

terveydenhuollon ammattihenkilöä käsittelemästä toiminnassaan saamia tietoja 

henkilön terveydentilasta tai käsittelemästä niitä muuten, esimerkiksi henkilön 

hoitoon liittyen. Toiminnan on kuitenkin oltava perusteltua. Tässä tapauksessa 

riittäväksi perusteluksi voidaan katsoa henkilön itsensä ja muiden 

palvelusturvallisuus, joka voi mahdollisesti vaarantua. Lisäksi asevelvollisuuslain 95 

§:n mukaan asevelvollisen on muiden tietojensa ohella pidettävä sotilasviranomainen 

tietoisena myös hänen palveluskelpoisuudestaan. Vaikka henkilötietolaki 

                                                           
131 YLPALVO 2009, s. 35 
132 Laakso 1990, s. 138–139 
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määritteleekin arkaluonteiset tiedot salassa pidettäviksi, se väistyy yleislakina 

erikoislakien tieltä. 

Henkilöiden potilastiedot muodostavat oman kokonaisuutensa. Potilastietojen 

käsittelyssä on huomioitava salassapitosäännökset sekä myös takuu siitä, että 

potilaan hoito ei vaarannu. Potilastietojen käsittelyssä on huomioitava aihetta 

koskeva muu lainsäädäntö ja niiden keskinäiset suhteet. Henkilötietolaki sääntelee 

pääasiassa arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä, mutta yleislakina se väistyy 

erityislain tieltä. Näin ollen henkilötietolaki väistyy mm. lain potilaan asemasta ja 

oikeuksista edessä, koska se on yksi erityislaeista, joka sääntelee potilastietojen 

käsittelyä.  

Potilaslain 13 § mukaan kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa 

pidettäviä. Tietojen luovuttaminen vaatii pääsääntöisesti potilaan suostumuksen, joka 

mahdollistaa tietojen luovuttamisen sivulliselle. Joissakin tapauksissa näitä tietoja 

voidaan luovuttaa ulkopuolisille myös ilman henkilön itsensä antamaa suostumusta. 

Näissä tapauksissa tietojen luovuttaminen edellyttää sitä, että oikeudesta tietojen 

saantiin tai velvollisuudesta luovuttaa tietoja säädetään nimenomaisesti laissa. 

Tietojen luovutuksen on oltava perusteltua ja siihen on löydyttävä myös oikeudelliset 

perusteet. 

Asevelvollisuuslain 96 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus 

saada tietoja asevelvollisen terveydentilasta. Pykälän mukaan terveydenhuollon 

ammattihenkilöillä on oikeus saada näitä tietoja asevelvollisen kutsuntaa edeltävässä 

terveystarkastuksessa, kutsunnassa tai palveluksen aikana salassapitosäännösten 

estämättä muilta terveydenhuollon palvelujen antajilta. Näitä tietoja on mahdollista 

saada, jos tieto on välttämätöntä asevelvollisen palveluskelpoisuuden arvioimisen tai 

palveluksen järjestämisen kannalta. Tietoja on mahdollista luovuttaa 

terveydenhuollon palvelujen antajan, terveydenhuollon ammattihenkilön ja 

mielenterveystyötä tekevän tahon puolelta myös oma-aloitteisesti 

salassapitosäännösten estämättä. 

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 9 b § määrittää 

poikkeuksen salassa pidettävien tietojen luovutuksesta sivulliselle. Lääkärin tulee 

ilmoittaa henkilöllä havaituista mahdollisista palveluskelpoisuuden rajoituksista. 
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Asiasta tulee antaa lausunto joukko-osaston komentajalle. Mikäli havaitut puutteet 

vaikuttavat henkilön suoriutumiseen palveluksesta, tulee asiasta antaa tieto myös 

kyseisen varusmiehen perusyksikön päällikölle. Tämän mukaan yksikön päälliköllä 

on oikeus tietää Möttösen ongelmista, koska on odotettavissa, että ne vaikuttavat 

hänen suorituksiinsa tulevassa harjoituksessa. Terveydenhoitajan tulisi näin ollen 

kertoa Möttösen ongelmista eteenpäin lääkärille, joka suorittaisi Möttöselle 

lääkärintarkastuksen. Sen perusteella lääkäri voisi esittää lausuntonsa Möttösen 

alentuneesta kyvystä suorittaa palvelustehtäviään turvallisesti sekä mahdollisesta 

luokitusmuutoksesta. Joukko-osastossa voidaan tehdä sotilaskäskynä muutos A- ja 

B -palveluskelpoisuusluokkien välillä. Lääkärin lausunnon perusteella voidaan 

tarvittaessa tehdä muutoksia myös C- tai E- luokkaan siirtämisestä. 

Tarvittaessa varusmies Möttönen voidaan myös yksikön päällikön toimesta määrätä 

terveystarkastukseen, mikäli hänen palveluskelpoisuuttaan epäillään. Tämän kautta 

olisi myös mahdollista saada tieto lääkäriltä Möttösen alentuneesta 

palveluskelpoisuudesta ja hänen ongelmistaan suoriutua tehtävistä. Tällainen 

terveystarkastukseen määrääminen voisi kyseisessä tapauksessa edistää 

tarpeellisten tietojen saantia ja käsittelyä turvallisuuden kannalta. Näin tapahtuvaa 

tietojen luovutusta eivät estä myöskään salassapitosäännökset 

Asevelvollisuuslain 91 § käsittelee asevelvollisrekisterin käyttötarkoitusta. Pykälän 

lopussa mainitaan, että henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia ja 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia siltä osin, kun 

asevelvollisuuslaissa ei toisin säädetä. Näin ollen voidaan katsoa, että 

asevelvollisuuslaki on erityislain asemassa ja myös se syrjäyttää ristiriitatilanteissa 

yleislain kuten esimerkiksi henkilötietolain.  

Asevelvollisrekisterin pitäjällä on asevelvollisuuslain 93 § mukaan oikeus saada 

tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavia tietoja muilta viranomaisilta. Tähän kategoriaan 

kuuluvat esimerkiksi terveyskeskukset. Saman pykälän mukaan sotilasviranomainen 

saa käsitellä asevelvollisrekisteriin kerättyjä tietoja, kuten esimerkiksi henkilön 

terveystietoja, siinä laajuudessa kuin tiedot ovat tarpeen laissa tarkoitetun tehtävän 

hoitamiseksi. Arkaluonteisia henkilötietoja saa näin ollen käsitellä vain erityisissä 

tilanteissa. Näiden tietojen käsittely edellyttää, että kyseessä on välttämätön tietojen 

käsittely, joka tässä tapauksessa voidaan katsoa olevan palvelusturvallisuuden 
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varmistaminen. Varusmies Möttösen käytöksessä on havaittavissa viitteitä 

palvelusturvallisuuden mahdollisesta vaarantumisesta.  

Puolustusvoimien terveystarkastusohjeessa painotetaan myös palvelusturvallisuuden 

takaamista mielenterveysongelmiin liittyen. Palveluskelpoisuusluokan 

määrittämisessä ohjeistetaan mielenterveydellisten häiriöiden osalta ottamaan aina 

vakavasti huomioon sekä yksilön että joukon palvelusturvallisuusnäkökulma, kun 

tehdään Terveystarkastusohjeen mahdollistamia tulkintoja.133   

Tämän pohjalta tehdyn tulkinnan perusteella tiedot Möttösen terveydentilasta tulisi 

saattaa sotilasviranomaisen tietoisuuteen. Päätös tietojen luovuttamisesta ei 

kuitenkaan suoraan anna mahdollisuutta jakaa tietoja yksikön kouluttajille. 

Välttämättömäksi tietojen luovutukseksi voidaan katsoa riittävän asian ilmoittaminen 

yksikön päällikölle, joka voi tehdä toimenpiteitä ja päätöksen Möttösen harjoituksen 

tai palveluksen jatkamisesta. 

Toinen esimerkeistä on huumausaineisiin liittyvä tapaus ja se käsittelee 

kuvitteellisesti varusmies Kalliota. Hän on palvellut joukko-osastossaan muutaman 

kuukauden ja hänen aselajinaan on kenttätykistö. Kallion palvelus on sujunut 

toistaiseksi ongelmitta. Hän on luonteeltaan sosiaalinen, mutta äkkipikainen. Lisäksi 

hän päätyy helposti ongelmiin palvelustovereidensa sekä kouluttajien kanssa. Kallio 

on palvelustovereiden mielestä hauska ja sosiaalinen henkilö, jonka kanssa on 

miellyttävää viettää vapaa-aikaa.  

Kallio on suorittanut tähän saakka palveluksensa hyvin ja on kohtalaisen motivoitunut 

tehtäväänsä. Hän on kouluttautumassa tykistössä tarkkuutta ja keskittymistä 

vaativaan tehtävään. Pienikin virhe voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa 

esimerkiksi tykin ammusten suuntautumisen väärään paikkaan. Kallio on ennen 

palvelukseen astumista tuomittu kerran huumausaineiden hallussapidosta sekä 

häntä on myös epäilty huumausaineiden välittämisestä ja kauppaamisesta. Kallio on 

kertonut palvelukseen astuessaan, että hän on lopettanut huumausaineiden käytön 

eikä ole niistä enää riippuvainen. Hänet on otettu palvelukseen ilman ylimääräisiä 

testejä ja tutkimuksia. Hänelle ei ole myöskään palveluksen aikana tehty 

                                                           
133 Terveystarkastusohje 2012, s. 7 
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huumausaine testiä. Normaaliin palvelukseen kuuluvissa lääkärintarkastuksissakaan 

ei ole havaittu mitään viitteitä huumausaineiden käytöstä. 

Yksikön kouluttajille ei ole kerrottu Kallion aiemmista rikoksista. Eräs Kallion 

entuudestaan tunteva varusmies on kertonut perusyksikön päällikölle epäilyksensä 

Kallion mahdollisesta laittomasta toiminnasta. Varusmies on kertonut epäilevänsä, 

että Kallio on kaupannut huumausaineita varuskunta-alueella toisille varusmiehille. 

Asiasta ei kuitenkaan ole täysin varmaa näyttöä ja epäilys on osittain perustunut 

asiaa epäilevän varusmiehen aiempiin kokemuksiin Kalliosta. Tämän kertomuksen 

lisäksi Kallion yksikön päällikkö on saanut tiedon Kallion aiemmista rikoksista joukko-

osaston oikeusupseerilta.  Kallio on saanut tuomion rikoksistaan ja on suorittanut 

niistä annetut rangaistukset. 

Myös varusmies Kallion tapauksessa on kysymyksessä arkaluonteisten asioiden ja 

tietojen käsittely sekä tietojen luovuttaminen. Henkilötietolaki vaikuttaa tässäkin 

tapausesimerkissä tietojen salassapitoon. Henkilötietolain 11 §:n mukaan 

arkaluonteisiin ja siis myös salassa pidettäviin tietoihin kuuluvat tiedot henkilön 

tekemistä rikoksista ja niiden seuraamuksista. Yksikönpäällikkö on tässä 

tapauksessa tietoinen Kallion aiemmin tekemästä rikoksesta sekä myös suoritetusta 

rangaistuksesta. Tämän mukaan hänellä ei siis ole oikeutta jakaa tietoa Kallion 

aiemmasta rikostaustasta yksikön muille kouluttajille tai muulle henkilökunnalle. 

Asevelvollisuuslain mukaan henkilötietojen käsittelijää velvoittaa myös 

salassapitovelvollisuus. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 23 § määrittelee, että henkilöt, jotka ovat 

saaneet tietoonsa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, eivät saa käyttää niitä 

omaksi tai toisen hyödyksi. Tietoja ei saa myöskään käyttää toisen henkilön 

vahingoksi. Mikäli tieto varusmies Kallion mahdollisista huumausaine kaupoista 

leviäisi, hänet olisi mahdollista leimata väärin perustein rikolliseksi. Tämä voi olla 

erityisen vahingollista silloin, jos Kallion toiminnan rikollisuudesta ei saada pitävää 

näyttöä. Hänet olisi näin mahdollista leimata rikolliseksi teosta, jota hän ei välttämättä 

olisi edes tehnyt. 

Asevelvollisuuslaki sääntelee mahdollista huumausaineiden käyttöä koskevaa 

tutkintaa. Asevelvollisuuslain 65 § antaa oikeuden selvittää palveluksessa olevien 
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henkilöiden mahdollista huumausaineiden käyttöä. Huumausaineiden käyttöä 

selvittävään tutkimukseen on kuitenkin saatava asevelvollisen suostumus. Asia 

voidaan tutkia, jos asevelvollisen on määrä toimia sellaisessa tehtävässä, joka 

edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää 

reagointikykyä. Asia selvitetään, mikäli kyseessä on sellaisen tehtävän suorittaminen, 

joka huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vaarantaa 

asevelvollisen itsensä tai muiden hengen, terveyden tai palvelusturvallisuuden. 

Tällaisia ovat myös tilanteet joissa henkilö voi vaarantaa liikenneturvallisuutta tai 

palvelustehtävissä saatujen tietojen suojaa ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa 

salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille. Huumausaineiden käyttöön on 

aina suhtauduttava vakavasti, koska niiden käyttäjien toiminta saattaa olla hyvinkin 

ennalta arvaamatonta. Varusmiehiltä voidaan tarvittaessa tai asiaa epäiltäessä 

selvittää huumeiden mahdollista käyttöä. 

Asevelvollinen voidaan asevelvollisuuslain 65 §:n mukaan määrätä edellä 

mainittuihin huumausaine kokeisiin, mikäli hänen epäillään olevan palveluksessa 

huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai että hän on riippuvainen 

huumausaineista. Tutkimuksesta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan 

pakkokeinolaissa tarkoitettuun henkilökatsastukseen. Pakkokeinolain 

(30.4.1987/450) 5. luvun 9 §:n mukaisesti henkilökatsastus pitää sisällään 

toimenpiteet jotka käsittävät katsastettavan ruumiin, tarkastamisen, verinäytteen 

ottamisen tai muun ruumiiseen kohdistuvan tutkimuksen. Pakkokeinolaki asettaa 

tarkemman ohjeistuksen henkilölle suoritettavan henkilökatsastuksen varsinaisesta 

toteutuksesta. Tämän näkökulman perusteella Kallion mahdollista huumausaineiden 

käyttöä voidaan tutkia. Hän on kouluttautumassa erityistä tarkkuutta vaativaan 

tehtävään ja voi toiminnassaan vaarantaa sekä oman että muiden palveluksessa 

olevien palvelusturvallisuuden.  

Kallion tapauksessa ei ole kuitenkaan vielä varmaa näyttöä hänen huumausaineisiin 

liittyvästä toiminnasta. Tapauksen selvittäminen ei voi perustua ainoastaan 

oletukseen vaan epäilyksen on oltava erittäin vahva. Kuten edellä on todettu, 

asevelvollisuuslaki antaa oikeuden selvittää palveluksessa olevien varusmiesten 

mahdollista huumausaineiden käyttöä. Kallion huumausaineiden käytöstä ei ole 

näyttöä ja hänen omaa suostumustaan huumetestiin voi olla vaikeaa saada. Kallion 

mahdollisista huumausaine kaupoista on olemassa ainoastaan toisen varusmiehen 
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esittämä epäilys. Tapauksessa on mahdollista myös se, että vaikka Kallio suostuu 

huumetestiin, siinä ei saada selville tarvittavia tietoja. Testi ei näin ollen välttämättä 

auta selvittämään sitä, onko Kallio kaupannut huumausaineita varuskunnan alueella 

vai ei.  

Tässä esimerkkitapauksessa olisi tarpeellista saada selville, löytyykö Kallion hallusta 

mahdollisesti huumausaineita ja onko hän todellisuudessa yrittänyt kaupata niitä. 

Sotilaskurinpitolain (25.3.1983/331) 27 § sääntelee mahdollisuudesta suorittaa 

etsintä varuskunnan alueella. Sen mukaan joukko-osaston komentajalla on oikeus 

puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai aluksella toimittaa puolustusvoimien 

palveluksessa oleviin henkilöihin ja heidän hallinnassaan olevaan omaisuuteen 

kohdistuvia tarkastuksia ja etsintöjä. Tarkastuksen tai etsinnän voi suorittaa 

puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita sekä huumausaineita 

ja alkoholijuomia koskevien määräysten noudattamisen valvontaa varten tai näiden 

määräysten rikkomisen selvittämiseksi. Sotilaskurinpitolaki antaa näin ollen 

mahdollisuuden selvittää, löytyykö Kallion tai muiden varusmiesten hallusta 

mahdollisesti huumausaineita.  

Varusmies Kallion tapauksessa on kyse arkaluonteisten tietojen jakamisesta ja 

luovuttamisesta eteenpäin. Yksikön päällikkö on saanut tietoonsa Kallion aiemmat 

rikokset ja niistä annetut tuomiot. Kysymykseen tulee siis se, mitkä ovat päällikön 

mahdollisuudet kertoa asiasta oman yksikkönsä kouluttajille ja onko se 

tarpeenmukaista. Mikäli tieto luovutetaan myös kouluttajien käyttöön, sillä tulee olla 

todellinen tarve. 

Kallio on tuomittu aiemmin huumausaineiden hallussapidosta. Sosiaalisena ja 

ihmisten kanssa hyvin toimeentulevana henkilönä hänen olisi todennäköisesti helppo 

löytää varuskunnasta mahdollisia huumausaineiden ostajia sekä käyttäjiä. Mikäli 

Kallio aloittaisi huumausaineiden välityksen, se voisi aiheuttaa vakavan ongelman 

koko varuskunnassa. Huumausaineiden laajempi käyttö voisi aiheuttaa erittäin 

vakavaa vaaraa palvelusturvallisuudelle. 

Tieto Kallion huumausaineiden kauppaamisesta ja tämän tiedon leviäminen toisi 

mahdollisesti mukanaan myös toisen ikävän ilmiön. Samanaikaisesti palveluksessa 

voi olla muitakin varusmiehiä, jotka ovat kiinnostuneet huumausaineiden käytöstä. 



75 

 

Jos tieto siitä keneltä huumausaineita olisi mahdollista hankkia, leviäisi, voisi syntyä 

kuva siitä, että huumausaineiden välittäminen varuskunnassa on helppoa ja 

kannattavaa. Tämä aiheuttaisi todennäköisesti varuskuntaan lisää huumausaineisiin 

liittyviä ongelmia. Huumausaineiden käyttöä voidaan selvittää edellä mainittujen 

asevelvollisuuslain ja sotilaskurinpitolain perusteella yksilölle määrättävissä 

huumausainetesteissä sekä lisäksi voidaan tutkia mm. henkilöiden kaapit ja 

säilytystilat. 

Huumausaineiden käyttö ja niihin liittyvä rikollisuus on vakava ongelma nyky-

yhteiskunnassa. Näiden asioiden torjuntaan joudutaan keskittymään entistä 

tarkemmin. Asia ja sen vakavuus on huomioitu myös esimerkiksi oppilaitosten 

opiskelijavalintoihin liittyen. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

muuttamisesta (951/2011) ja sen 34a § määrittelevät mahdollisuudesta tämän lain 

piiriin kuuluvien opiskelijoiden huumausainetestauksesta. Huumausaineilla on 

vaikutusta henkilön suoriutumiseen tehtävistä. Myös opiskelijoiden huumausaineiden 

käyttö on mahdollista selvittää. Lainsäädännöllä on myös tavoitteena ehkäistä 

huumausaineiden leviämistä ja laitonta kauppaa. Ongelmaan joudutaan siis 

ottamaan kantaa myös laajasti koko yhteiskunnassa. 

Kallion tapauksessa voidaan harkita myös mahdollista palveluskelpoisuuden 

luokkamuutosta. Tässä on kuitenkin huomioitava päätöksen perusteet ja sen 

laillisuus. T -luokkaan siirtäminen tehdään niissä tapauksissa, joissa lääkärillä ei ole 

esittää palveluskelpoisuutta rajoittavaa diagnoosia henkilöstä. T -luokkaan 

siirtäminen voi perustua sotilasviranomaisen epäilykseen ja näyttöön siitä, että 

palvelusturvallisuuden voidaan epäillä vaarantuvan henkilön jatkaessa palvelustaan. 

Luokituksen antamiseen on kuitenkin oltava vahvat ja asianmukaiset perustelut sekä 

todisteet. 

Varusmies Kallion esimerkistä on olemassa samantyyppinen tapaus todellisuudesta, 

johon eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut kantaa. Tässä tapauksessa 

(Eoak 3162/2004 Lainvastainen menettely varusmiehen palvelusta keskeytettäessä) 

on katsottu, että varusmiehen palvelus on keskeytetty väärin perustein ja lääkäri on 

antanut asiaan liittyvän lausuntonsa ilman todellista lääketieteellistä perustetta. 

Tässä tapauksessa varusmiestä epäiltiin törkeästä huumausaine rikoksesta. 

Syyllisyyttä ei kuitenkaan voitu osoittaa, mutta varusmiehen palvelus keskeytettiin. 
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Varusmiehen esimiehet katsoivat palvelusturvallisuusriskin olevan niin suuri, että 

hänen palvelukelpoisuusluokkaansa tuli muuttaa. Lääkäri teki esityksen 

luokkamuutoksesta, mutta kirjasi siihen ettei asiaan ollut mitään varsinaista 

lääketieteellistä syytä. 

Eduskunnan apulaisoikeusmies toteaa ratkaisussaan asiasta, että on kohtuutonta ja 

lääkärin ammattietiikan vastaista, jos hän kokee olevansa velvollinen ottamaan 

varusmiehen palveluskelpoisuutta arvioidessaan huomioon myös muut kuin 

lääketieteelliset perusteet ja tästä syystä esittämään varusmiehestä yleisluontoisen 

psykiatrisen diagnoosin. Lääketieteellisten perusteiden käyttäminen saattaa myös 

tarpeettomasti leimata varusmiehen. 

Apulaisoikeusasiamiehen selvityksissä on käynyt ilmi muitakin tapauksia joissa 

lääketieteellisiä perusteita on käytetty väärin perustein varusmiesten palvelusta 

keskeytettäessä. Tämä johtuu apulaisoikeusasiamiehen tulkinnan mukaan siitä, että 

asevelvollisuuslakiin tai -asetukseen ei kumpaankaan sisälly sellaisia säännöksiä 

jotka mahdollistaisivat palveluksen keskeyttämisen jostain muusta kuin terveyteen 

liittyvistä syistä. Vaikka kyseessä olisikin palvelusturvallisuuden varmistamisesta, 

menettelyä ei voida pitää lainmukaisena. Tämä siis silloin, kun keskeyttämiselle ei 

ole tosiallista lääketieteellistä syytä. Apulaisoikeusasiamies on myös joutunut 

muistuttamaan hyvään hallintoon kuuluvasta tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta. 

Sen mukaan viranomainen voi käyttää toimivaltaansa vain siihen tarkoitukseen, 

johon se on tarkoitettu. Terveydellisiä perusteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi 

asevelvollisen palveluksen keskeyttämiseen muissa tilanteissa. (Eoak 

26.4.2006/3162.) 

Varusmies Kallion tapauksessa nousee ongelmaksi näyttö mahdollisesti 

tapahtuneesta rikoksesta. Kallion huumausaine kaupoista on olemassa vain vahva 

epäilys, mutta asiasta ei ole vielä pitäviä todisteita. Mikäli asiaan ryhdyttäisiin 

etsimään mahdollisia todisteita, voisi yhdeksi ongelmaksi muodostua myös 

varusmiesten kesken vallitseva hyvä henki. Kalliota pidetään miellyttävänä henkilönä 

ja on mahdollista, että tämän takia hänen toimintansa haluttaisiin salata. Taustalla voi 

olla myös pelko siitä, että asian paljastaja voi joutua muiden varusmiesten 

keskuudessa huonoon asemaan ja häntä voidaan kohdella syrjivästi tämän takia. 
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Kahdessa edellä esitetyssä esimerkkitapauksissa tulee käsiteltäväksi henkilöiden 

palveluskelpoisuuden arviointi. Edellä esitellyt varusmiehet on otettu palvelukseen eli 

heidät on tuolloin todettu palveluskelpoisiksi ja heidän on katsottu selviytyvän 

palveluksen asettamista haasteista. Tapauksissa esitellyt merkit henkilöiden 

terveydentilassa antavat aiheen arvioida tätä asiaa uudestaan ja tehdä mahdollisesti 

muutoksia heidän luokituksissaan. Lääkäri tekee oman arvionsa henkiöiden 

terveydentilasta ja esittää tarvittaessa luokkamuutosta. Asevelvolliset on mahdollista 

määrätä myös T –luokkaan, josta päätös tehdään muuhun kuin lääketieteelliseen 

diagnoosiin perustuvista syistä. Luokkamuutosta tehtäessä on kuitenkin 

huolehdittava siitä, että muutoksen perusteet ovat lainmukaiset ja oikeat. Esimerkiksi 

vanha rikostausta ei saa yksistään tai automaattisesti johtaa henkilön siirtämistä T –

luokitukseen. Perusteiden on oltava oikeat ja tapaukseen sopivat, kun 

luokkamuutoksia tehdään.  

Kolmas tapausesimerkki tarkastelee edellisistä poiketen tietojen salassapitoa. Tässä 

esimerkissä tarkastellaan kuvitteellisesti varusmies Virtasta. Virtanen on 

suorittamassa palvelustaan eräässä puolustusvoimien yksikössä, jossa hän toimii 

varusmiesjohtajana. Virtanen on jäänyt suorittamaan pidempää vuoden kestävää 

palvelusta ja hänet on koulutettu alikersantiksi. Hän toimii näin ollen myöhemmin 

palvelukseen astuneiden varusmiesten esimiehenä ja osallistuu heidän 

koulutukseensa. Hänelle on osoitettu ryhmä, jonka toiminnasta ja koulutuksesta hän 

vastaa päivittäisessä palveluksessa. Virtanen on suoriutunut palveluksestaan erittäin 

hyvin ja hän on tiedoiltaan muita alikersantin arvolla palvelevia varusmiesjohtajia 

pätevämpi. Muut pitävät Virtasen osaamistasoa liioiteltuna ja he ovat kateellisia 

asiasta. He kokevat, että Virtanen on saanut tietojensa ja osaamisensa takia 

parempaa kohtelua muihin varusmiesjohtajiin verrattuna. Virtanen on hyvän 

tietotasonsa ansiosta erittäin pidetty yksikön henkilökuntaan kuuluvien kouluttajien 

keskuudessa. 

Eräs Virtasen yksikössä työskentelevä kouluttaja on sattumalta kuullut Virtasen 

puhuvan henkilökohtaista puhelua. Tässä puhelussa on selvinnyt, että Virtasen 

seksuaalinen suuntautuminen on erilainen ja että hän on homoseksuaali. Yksikön 

kouluttaja on pitänyt tätä tietoa erittäin huolestuttavana ja kertonut asiasta yksikön 

päällikölle. Kouluttajan mielestä tieto tulisi saattaa kaikkien yksikössä palvelevien 

tietoisuuteen. Hänen mielestään varusmiehillä ja henkilökunnalla on oikeus tietää, jos 
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joku varusmiehistä on homoseksuaali. Suurin osa yksikössä palvelevista 

varusmiehistä ja henkilökunnasta on miespuolisia henkilöitä. Virtanen ei ole tietoinen, 

että tämä yksikön kouluttaja on saanut selville hänen seksuaalisen 

suuntautumisensa. Hän ei myöskään ole tietoinen siitä, että yksikön päällikkö on 

kuullut asiasta.  

Perustuslain toisen luvun pykälät takaavat jokaiselle yksilön oikeudet. Lähtökohtana 

on se, että jokaisen yksityiselämä on turvattu ja siihen puuttuminen vaatii erillisen lain 

tasoisen oikeuden tai mahdollisuuden. Jokaisella henkilöllä on oikeus yksityisyyteen 

ja omaan elämään, eikä ketään saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Perustuslain 

16 § säätelee myös, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan 

henkilökohtaisen syyn tai ominaisuuden vuoksi ilman hyväksyttävää syytä. Edellä 

esitetyssä esimerkissä varusmies Virtanen ei ole kertonut kenellekään omasta 

seksuaalisesta suuntautumisestaan, koska on kokenut sen täysin henkilökohtaiseksi 

asiakseen. Yksikön kouluttaja on kuitenkin tehnyt esityksen yksikönpäällikölle, että 

asia pitäisi saattaa kaikkien yksikössä toimivien henkilöiden tietoisuuteen.  

Tiedon luovuttaminen yksikön muiden henkilöiden tietoon saattaisi asettaa Virtasen 

erittäin hankalaan asemaan. Hänen ohellaan lähes kaikki muut yksikössä palvelevat 

varusmiehet ovat sukupuoleltaan miehiä. Tieto Virtasen homoseksuaalisuudesta 

voisi aiheuttaa sekä varusmiesten että kouluttajien keskuudessa negatiivista 

käytöstä. Lisäksi tiedon leviäminen voisi heikentää Virtasen asemaa ja auktoriteettia 

varusmiesjohtajan tehtävässä. Tieto voisi vaikeuttaa Virtasen asemaan myös muiden 

alikersanttien keskuudessa. Muut vastaavassa tehtävässä palvelustaan suorittavat 

ovat jo aiemmin olleet kateellisia Virtasen osaamistasosta. Tieto hänen 

poikkeavuudestaan voisi lisätä yhä enemmän tätä negatiivista suhtautumista. 

Henkilön seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta hänen palveluksesta 

suoriutumiseensa eikä näin ollen ole sellainen tieto, joka tulisi saattaa kaikkien 

tietoisuuteen.  

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. 

Arkaluonteisena tietona on laissa erikseen lueteltu henkilön seksuaalinen 

suuntautuminen. Henkilötietojen käsittelijää velvoittaa vaitiolovelvollisuus. 

Henkilötietolaissa mainitaan myös, että mikäli hän on saanut tietoja henkilön 

ominaisuuksista tai muista arkaluonteisista asioista, tietoja ei saa luovuttaa 
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sivullisille. Yksikön kouluttajaa on näin koskenut vaitiolovelvollisuus hänen 

kuullessaan Virtasen kertovan seksuaalisesta suuntautumisestaan. Kouluttajan ei 

lähtökohtaisesti olisi saanut kertoa saamaansa tietoa eteenpäin yksikönpäällikölle. 

Kyseessä on henkilöä itseään koskeva tieto ja ominaisuus, joka ei vaikuta 

palvelusturvallisuuteen tai muuhun palvelukseen. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 23 § määrittelee myös, että henkilö ei saa 

paljastaa viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on 

säädetty vaitiolovelvollisuus. Virtasen yksikön kouluttaja toimii tehtävässään 

puolustusvoimien eli viranomaisen palveluksessa. Hänelle on näin ollen myös 

julkisuuslain mukaan määritelty vaitiolovelvollisuus asiassa.   

Asevelvollisuuslain 93 §:n mukaan sotilasviranomaisella on oikeus käsitellä 

asevelvollisten henkilökohtaisia tietoja ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely on 

välttämätöntä sotilasviranomaisen yksittäisen tehtävän suorittamiseksi tai 

palvelusturvallisuuden varmistamiseksi. Tieto Virtasen seksuaalisesta 

suuntautumisesta ei kuulu kumpaankaan kategoriaan. Homoseksuaalisuus ei vaikuta 

millään tavalla hänen tai muiden varusmiesten palvelusturvallisuuteen eikä 

myöskään viranomaisen tehtävien suorittamiseen. Tiedon leviäminen muiden 

varusmiesten tai henkilökunnan tietoisuuteen voisi päinvastoin aiheuttaa joissakin 

henkilöistä sellaista käytöstä, että se saattaisi aiheuttaa vaaraa Virtasen omalle 

palvelusturvallisuudelle. Homoseksuaalisuus ei ole kaikkien henkilöiden mielestä 

täysin hyväksyttävää ja tieto Virtasen poikkeavuudesta voisi pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa jopa väkivaltaista käytöstä häntä kohtaan.  

Tapaus poikkeaa kahdesta edellisestä jonkin verran, koska siinä ei voida tarkastella 

asiakirjajulkisuutta. Varusmies Virtasen tapauksessa on lainsäädäntöä sovellettava 

yleisesti tietojen luovuttamisen sekä tiedon salassapidon kannalta. Myös tässä 

tapauksessa on huomioitava oikeusnormien säännös ristiriidat. Perustuslailla, joka 

sääntelee henkilöiden perusoikeuksia, on muihin lakeihin nähden etusija. 

Perustuslaki syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevat alemmanasteiset säädökset. 

Virtasen tapausta perustuslain kannalta tarkasteltuna, tieto hänen 

homoseksuaalisuudestaan on salassa pidettävää tietoa eikä sitä ole syytä tai tarvetta 

kertoa eteenpäin hänen yksikkönsä henkilöstölle. 
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Lainsäädännön soveltamista on tarkasteltava kaikissa edellä esitetyissä 

esimerkkitapauksissa monelta eri suunnalta. Tietojen käytön soveltamista ei voi 

tarkastella subjektiivisesti vaan niitä on tarkasteltava erittäin laaja-alaisesti. Näissä 

esimerkkitapauksissa merkittävässä roolissa on asioihin puuttuminen ja oikeanlainen 

toiminta. Ongelmana on se, miten eri esimerkkitapauksen henkilöiden 

palveluskelpoisuus pystytään osoittamaan. Lisäksi on ongelmallista se, miten laajasti 

palvelustietoja voidaan käyttää ja jakaa. Ratkaistavaksi jää se, ovatko havaittavissa 

olevat ilmiöt henkilöiden kohdalla niin merkittäviä ja selviä, että heidän 

palveluskelpoisuutensa voidaan saattaa tarkempien tutkimusten selvitettäväksi ja 

tarvittaessa tehdä palveluskelpoisuusluokan muutos. Kahdessa ensimmäisessä 

tapauksessa on myös merkkejä siitä, että henkilöiden toiminta voi aiheuttaa vaaraa 

tai haittaa myös toisille henkilöille. Viimeisen esimerkin myötä on havaittavissa, että 

tietojen liiallinen jakaminen tai vääränlainen käyttö voi myös aiheuttaa ongelmia ja 

jopa vaaraa palvelusturvallisuudelle. 

Käsiteltävän tiedon laatua voi olla joissakin tapauksissa vaikea määrittää ja näin ollen 

voi olla vaikeaa myös valita oikeanlaisia toimintatapoja. Käytännössä esiintyy 

runsaasti tilanteita, joissa ei voida helposti sanoa, ovatko henkilötiedot arkaluonteisia 

vai eivät. Esimerkiksi fysiologisia mittaustuloksia, kuten esimerkiksi sykemittarin 

välityksellä saatuja lukuja tai urheilusuoritukseen kulunutta aikaa, ei yleensä voida 

pitää arkaluonteisena tietona.134 Jokaista käsiteltävää henkilöä koskevaa tietoa on 

tarkasteltava tapauskohtaisesti. Arkaluonteisuutta voidaan arvioida tarkastelemalla 

tiedon vaikutusta ja yhteyttä muihin asioihin. 

Tapausten ratkaiseminen ei ole täysin ongelmatonta ja yksinkertaista. Toiminta ja 

koulutus puolustusvoimissa tapahtuvat pääsääntöisesti ennalta määrättyjen 

aikataulujen, ohjelmien ja ohjeiden mukaisesti. Toiminta suunnitellaan 

päiväkohtaisesti aina yleisten koulutustavoitteiden mukaisesti ja se on ennalta 

ohjattua. Kaikkeen toimintaan ei kuitenkaan voida varautua ja yllättäviä tilanteita 

pääsee syntymään milloin tahansa. Tässä luvussa on edellä kuvattu kolme 

tapausesimerkkiä, jotka voisivat tapahtua missä tahansa joukko-osastossa eikä niitä 

välttämättä kyettäisi ennakoimaan mitenkään. Tarkoituksena on ollut kuvata 

                                                           
134 Pitkänen, Tiilikka & Warma 2013, s. 113 
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tilanteita, joissa joudutaan miettimään varusmiesten henkilötietojen käsittelyä 

tarkemmin normaalitilanteisiin verrattuna. Näissä tapauksissa on jouduttu miettimään 

sitä, kuka saa käsitellä tietoja, jotka vaikuttavat henkilön palveluskelpoisuuden 

määrittämiseen sekä palvelusturvallisuuteen.  

 

5.4 Viranomaisyhteistyö ja kutsunnat 

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisten välillä. Sen lisäksi, mitä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain 26–28 §:ssä säädetään, asevelvollisrekisteristä 

voidaan asevelvollisuuslain 97 §:n mukaan salassapitovelvollisuuden estämättä 

antaa tarpeellisia tietoja eri viranomaistahoille. Tietoja on mahdollista luovuttaa 

puolustusministeriölle, sotilasviranomaiselle ja rajavartioviranomaiselle 

asevelvollisuuden toimeenpanoa ja henkilöstön palvelukseen ottamista sekä 

henkilöstösuunnittelua ja kunniamerkin myöntämistä varten. Siviilipalveluksen 

toimeenpanoa varten tiedot voi luovuttaa siitä vastaavalle työ- ja 

elinkeinoministeriölle ja siviilipalveluskeskukselle. Poliisille tietoja voidaan luovuttaa 

kutsunnan toimittamiseen liittyviä tehtäviä sekä palvelukseen noutamista varten. 

Tietoja voidaan myös tarvittaessa antaa ulkoasiainministeriölle, 

maahanmuuttovirastolle tai kansaneläkelaitokselle tarvittavien tehtävien 

suorittamiseksi.  

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa mm. tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille 

sotilasarvosta ja palveluksesta sekä kurinpitomenettelyssä määrätyistä 

seuraamuksista virkatehtävän suorittamista varten. Palveluksessa olevan tai olleen 

asevelvollisen työnantajalle voidaan luovuttaa pyynnöstä myös tieto asevelvollisen 

palveluksen päättymisen ajankohdasta maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 

virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 5 §:n soveltamiseksi, jos työnantaja osoittaa 

työ- tai virkasuhteen olevan voimassa135. Laissa erikseen mainittujen tahojen lisäksi 

tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella myös muille. 

                                                           
135 ”Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön palaamisestaan viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun 
palvelus päättyi tai keskeytyi, työnantaja saa katsoa työsopimuksen purkautuneeksi palveluksen 
päättymisestä tai keskeytymisestä lukien. Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa työhön palaamisesta 
hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.” Laki 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 5 § 
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Myönnettäessä Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä 

tarkoitettu lupa salassa pidettävien tietojen saamiseen, lupaan on liitettävä 

maanpuolustuksen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. 

Rekisterinpitäjä saa luovuttaa tässä pykälässä mainitut tiedot viranomaiselle 

salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöoikeuden avulla tai konekielisessä 

muodossa. Asevelvollisuuslain 97 §:n mukaan ennen tietojen luovuttamista teknisen 

käyttöyhteyden avulla tietoja pyytävän on esitettävä selvitys tietojen suojauksesta 

henkilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, joka edellyttää riittäviä 

teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen salaamista varten.  

Arkaluonteisia henkilötietoja vaihdettaessa on huomioitava molempien osapuolisen 

oikeus tietojen käsittelyyn. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 §:n 

mukaan viranomaisen on ennakolta varmistuttava siitä, että tietojen salassapidosta ja 

suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti. Salassa pidettävien tietojen käsittelyyn 

on aina oltava laissa säädetty oikeus ja näin ollen se vaaditaan myös siltä taholta, 

jolle tietoja luovutetaan. Esimerkiksi silloin, kun rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja, sekä 

tietojen luovuttajalla että vastaanottajalla tulee olla jokin laissa mainittu 

henkilötietojen käsittelyn peruste.136 Henkilötietolain 5 § asettaa rekisterinpitäjälle 

huolellisuusvelvoitteen. Siihen kuuluvat henkilötietojen käsittelyä koskevan 

lainsäädännön riittävä tuntemus ja noudattaminen oman toiminnan kannalta137. 

Tietojen vaihto viranomaisten välillä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, 

joissa on kyse rikollisista teoista tai esimerkiksi huumausaineiden väärinkäytöstä. 

Tietojen vaihdolla voidaan edistää rikosten tutkintaa ja saada henkilöstä käyttöön 

tarvittavia tietoja. Muilta viranomaisilta saatavat tiedot varusmiehistä auttavat 

puolustusvoimien henkilökuntaa huomioimaan tarvittavat seikat esimerkiksi 

palveluskelpoisuutta määritettäessä.  

Tietojen luovuttamiselle on kuitenkin oltava painava syy. Laki sotilaskurinpidosta ja 

rikostorjunnasta puolustusvoimissa 113 § sääntelee tietojen luovuttamista 

sotilasviranomaiselle. Sen mukaan tietojen luovuttamisen edellytyksenä on 

                                                           
136 Pitkänen, Tiilikka & Warma 2013, s. 81 
137 Pitkänen, Tiilikka & Warma 2013, s. 72 
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esimerkiksi välitön henkeä tai terveyttä uhkaava vaara. Kyseessä voi olla myös 

sellaisen rikoksen selvittäminen tai ehkäiseminen, josta saattaa seurata vankeutta. 

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 38 § sääntelee poliisin 

antamaa apua puolustusvoimille sekä yhteistoimintaa poliisin kanssa. Tässä 

säännöksessä määritellään yhteistoiminnan edellytykset. Lisäksi lain 39 § sääntelee, 

että tarvittaessa ja tilanteen vaatiessa tehtävä voidaan siirtää myös kokonaan poliisin 

vastuulle. Rikosten torjumiseksi ja selvittämiseksi on siis mahdollista käyttää 

hyödyksi poliisilta saatavaa virka-apua. 

Asevelvollisuuslain 96 § sääntelee mahdollisuudesta saada tietoja varusmiehistä 

viranomaisilta, yhteisöiltä ja yksittäiseltä henkilöltä. Sen mukaan rekisterinpitäjän on 

mahdollista saada poliisiviranomaiselta tietoja poliisin asevelvolliseen kohdistamista 

epäilyistä, rikoksesta johtuvista virkatoimista ja asevelvolliseen kohdistetuista 

seuraamuksista. Tämän saa tehdä, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen 

sopivuuden arvioimiseksi koulutukseen ja tehtävään sekä asevelvollisen 

sijoitettavuuden arvioimiseksi ja hänen palveluksensa järjestämiseksi. Näin ollen 

aiemmin kuvatuissa esimerkeissä varusmies Kallion tapauksessa yksikönpäälliköllä 

olisi oikeus saada häntä koskevia rikostietoja, mutta tietojen eteenpäin luovuttaminen 

esimerkiksi yksikön kouluttajille on asia, joka ei suoraan selviä tästä lain tulkinnasta.  

Tietojen luovuttamisessa on nähty tarvetta lainsäädännön tarkentamiselle. Hallitus on 

laatinut eduskunnalle esityksen laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten 

vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamiseksi (HE 

79/2009). Lakimuutokset ovat tulleet voiman lokakuussa 2010. Esityksessä oli nähty 

tarvetta viranomaisten väliselle tietojen vaihdolle. Ongelmaksi oli nähty se, että 

terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät saa tietoja suoraan mielenterveystoimistolta 

vaan tiedot on kierrätettävä sotilasviranomaisen kautta. Esityksessä oli perusteltu 

tarvetta myös esimerkiksi laajempaan tietojen vaihtoon poliisin ja sotilasviranomaisen 

välillä. Poliisin näkemyksen mukaan asevelvollisrekisterit sisältävät sellaista tietoa, 

josta voitaisiin ennakoida esimerkiksi henkilön väkivaltaista käyttäytymistä. Tästä 

voisi olla apua esimerkiksi ampuma-aselupaa myönnettäessä. Väkivaltaisen 

käyttäytymisen ennakoimista ja ennalta ehkäisemistä selvitettäessä myös terveys- ja 

mielenterveystiedoilla on nähty olevan merkitystä. Tiedot ovat oleellisia 
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määritettäessä asevelvollisen palveluskelpoisuutta, johon yhtenä osana kuuluu se, 

että henkilö ei ole vaaraksi omalle tai muiden turvallisuudelle.138  

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen asevelvollisuuslakia koskevan muutoksen (laki 

asevelvollisuuslain muuttamisesta 97a §:n muuttamisesta, 127/2011) myötä 

asevelvollisen palveluksesta voidaan luovuttaa tietoja poliisiviranomaiselle. Muutetun 

pykälän mukaan sotilasviranomainen saa antaa tietoja asevelvollisen 

käyttäytymisestä asevelvollisrekisteristä oma-aloitteisesti. Tämä on mahdollista 

silloin, kun sotilasviranomaisella on syytä epäillä asevelvollisen olevan sopimaton 

ampuma-aseen ja ampumatarvikkeiden hallussapitäjäksi. Ilmoituksen tulee sisältää 

sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen. Mikäli poliisi ei tarvitse tätä 

ilmoitusta ampuma-aselaissa tarkoitetun luvan tai hyväksynnän peruuttamista 

koskevaan harkintaan, on tieto tuhottava välittömästi. 

Eri rekisterien väliseen tietojen vaihtoon on kuitenkin kiinnitettävä suurta huomiota. 

Viranomaisten käyttämiä rekisterejä on tulevaisuudessa lisää ja olennaista 

arvioinnissa on, millä edellytyksillä tietoja käsitellään. Erittäin olennaista on myös se, 

kuinka tietoja luovutetaan. Tietojen luovutus ja tietojen yhdistäminen eri rekistereistä 

muodostaa tulevaisuudessa riskin yksilön yksityisyyden suojan toteutumisessa niin 

valtion kuin yksityistenkin taholla.139 

Kutsunnoissa tehtävällä henkilöiden karsinnalla on suuri merkitys. Kutsuntoihin 

liittyviin terveystarkastuksiin tulisi kiinnittää huomiota ja niihin tulisi varata riittävästi 

aikaa. Henkilöiden palvelusturvallisuuden ja palveluksen sujumisen kannalta olisi 

parempi, että palvelukseen kykenemättömät henkilöt kyettäisiin jo aikaisessa 

vaiheessa ohjaamaan pois varusmiespalveluksesta. Kutsuntojen tarkoituksena on 

selvittää henkilöiden palveluskelpoisuus ja selvityksen jälkeen ei palvelukseen tulisi 

astua yhtään sinne kelpaamatonta henkilöä. Sairastumiset ja loukkaantumiset 

palveluksen aikana ovat tietenkin eri asia, mutta muuten palvelukseen 

kelpaamattomat pitäisi kyetä karsimaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

                                                           

138 Hallituksen esitys Eduskunnalle 79/2009, s. 4 
139 Neuvonen 2014, s. 182 
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Edellä esitetyistä tapausesimerkeistä Möttösen tapauksen yhteydessä voidaan 

arvioida kutsunnoissa tapahtuvia tarkastuksia ja palveluskelpoisuuden määrittämistä. 

Asevelvollisuuslain 12 § mukaan kutsunnan tarkoituksena on määritellä 

asevelvollisen palveluskelpoisuus ja tämän perusteella tehdään päätös henkilön 

palveluksesta. Lisäksi asevelvollisuuslain 9 § mukaan henkilön on suoriuduttava 

tässä laissa tarkoitetusta palveluksesta eikä hän saa vaarantaa omaa tai muiden 

palvelusturvallisuutta. Esimerkkitapauksessa varusmies Möttösellä on jo ennen 

palvelukseen astumista havaittu masennusta. Asevelvollisuuslain 14 §:n mukaan 

Möttösen on kutsuntoihin liittyen pitänyt toimittaa terveydentilaa koskeva kysely sekä 

hänelle on tehty ennakkoterveystarkastus. Asevelvollisuuslain 17 § säätää myös 

mahdollisuudesta järjestää soveltuvuuskoe. Kokeessa arvioidaan henkilön 

palveluskelpoisuutta ja palvelukseen määräämisen edellytyksiä. Lisäksi henkilölle 

voidaan antaa terveydentilaa ja palveluskelpoisuutta koskeva kysely. Kyseisessä 

esimerkkitapauksessa näitä henkilön palveluskelpoisuutta määrittäviä lisäselvityksiä 

ei ole kuitenkaan tehty. Kyselyjen ja tarkastusten avulla tulisi pystyä karsimaan pois 

ne henkilöt, jotka eivät todennäköisesti kykene suoriutumaan asepalveluksestaan. 

Asevelvollisuuslain 12 §:n mukaan kutsunnassa määritellään henkilön 

palveluskelpoisuus ja päätetään, onko hän kykenevä astumaan palvelukseen. 

Varusmiespalvelusta suorittamaan ei näin ollen tulisi päästä osallistumaan henkilöitä, 

jotka eivät ole palveluskelpoisia. Tästä huolimatta jokaisesta saapumiserästä 

palveluksensa keskeyttää varusmiehiä, joiden ei katsota olevan palveluskelpoisia.  

Joukossa voi olla henkilöitä, joiden palveluskelpoisuutta alentavat ominaisuudet 

selviävät vasta palveluksen aikana. Varusmiesten palveluksen keskeyttämisprosentit 

ovat pysyneet viime vuodet melko muuttumattomina. Esimerkiksi heinäkuun 2012 

saapumiserässä palveluksen keskeyttäneitä oli 11,5 prosenttia. Yleisin syy 

varusmiespalveluksen keskeyttämiselle (noin 41 %) olivat mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöt.140 Palvelukseen kelpaamattomat henkilöt saattavat olla jopa 

vahingoksi itselleen tai ympäristölleen. Nämä henkilöt pitäisi pystyä erottamaan jo 

kutsunta vaiheessa, mutta kaikkia ongelmia ei välttämättä tuolloin kyetä 

huomaamaan. Näin ollen kaikkia tapauksia ei pystytä karsimaan kutsunnoissa. 

                                                           
140 Puolustusvoimien tiedote, 2012 
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Turun Yliopiston yleislääketieteen professori Seija Eskelinen on muun muassa 

pohtinut terveyskeskuslääkärien ongelmaa kutsuntojen terveystarkastuksissa. Hänen 

mukaansa ei voida yksin syyttää lääkäreitä siitä, että palvelukseen astuu joka vuosi 

sellaisia henkilöitä, joiden palvelus joudutaan keskeyttämään ensimmäisten 

kuukausien aikana. Terveyskeskuslääkäreiden on mahdotonta huomata kaikkia 

henkiöitä, jotka mahdollisesti eivät suoriudu palveluksestaan. Lisäksi monesti 

terveystarkastukset joudutaan tekemään kiireellisessä aikataulussa.141 

Puolustusvoimien on mukauduttava muuttuvan yhteiskunnan myötä ja vastattava sen 

luomiin uusiin haasteisiin. Näitä haasteita ovat mm. lisääntyvä rikollisuus, kasvavat 

huumausaine ongelmat ja erilaiset mielenterveyshäiriöt. Tietoja näistä ilmiöistä 

pyritään keräämään laajasti ja monipuolisesti. Esimerkiksi edellä mainitut ongelmat 

pyritään kartoittamaan ja niihin liittyviä tietoja kerätään jo kutsunnoissa sekä 

palvelusajan alkuvaiheessa. Näin pyritään mahdollistamaan ongelmiin puuttuminen 

jo ennen palveluksen alkua. Tarvittaessa henkilön palvelukseen astuminen evätään. 

Viranomaisten toiminnan toivotaan ja odotetaan aina olevan virheetöntä ja 

tasapuolista. Virkamiehillä on erityinen vastuu siitä, että jokaista henkilöä kohdellaan 

yhdenvertaisesti ja että toiminta noudattaa lakeja ja asetuksia. Virkasuhdetta sekä 

virkamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia ei kuitenkaan voida määritellä ja ymmärtää 

vain valtion ja virkamiehen välisenä julkisoikeudellisena palvelussuhteena. Virka on 

aina perustettu julkisten tehtävien hoitamista varten ja virkamies on hierarkkisesta 

asemastaan riippumatta periaatteessa nimitetty yhteiskuntaa palvelevaan tehtävään. 

Hallinnollisen työn suorittajana virkamiehen on siten otettava huomioon myös yleiset 

palveluperiaatteen ja kansalaiskeskeisyyden vaatimukset.142  

Puolustusvoimat on valtion virallinen organisaatio, joka käyttää toiminnassaan myös 

julkista valtaa. Sen toimintaa ohjataan monilla ohjeilla, säännöksillä ja 

lainsäädännöllä. Puolustusvoimissa pyritään myös toteuttamaan hyvän hallinnon 

periaatetta. Hallinnollisen toiminnan tulee olla asianmukaista ja lainmukaista. 

Yleisenä periaatteena on toiminnan julkisuus, mutta lainsäädäntö asettaa tähän 

                                                           
141 
http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvioida+ajoissa/a19
3105  
142 Bruun, Mäenpää & Tuori 1995, s, 106 

http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvioida+ajoissa/a193105
http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/palveluskelpoisuus+pitaa+arvioida+ajoissa/a193105
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myös puolustusvoimissa joitakin rajoitteita.143 Julkisen hallinnon edellytetään 

oikeusvaltiossa noudattavan muodollista lakisidonnaisuutta laajempaa ja 

sisällöllisempää vaatimusta, hallinnon lainalaisuusperiaatetta. Hallintoelimet eivät 

periaatteen mukaan voi tehdä julkisen vallan käyttöä sisältäviä päätöksiä tai muuten 

käyttää toiminnassaan julkista valtaa, ellei niille ole laissa määritelty siihen 

oikeuttavaa toimivaltaa. Lainalaisuusperiaatteen vuoksi viranomaisen käyttämä 

julkinen valta ei voi perustua delegoituun lainsäädäntöön, kuten asetuksiin, eivätkä 

toimivallan perustaksi riitä myöskään pelkästään hallinnolliset normit. Näistä 

esimerkkinä ovat ministeriön määräykset, ohjeet tai hallinnolliset suunnitelmat.144 

                                                           
143 Mäenpää 2009, s. 31 
144 Mäenpää 2003, s. 79 



88 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen aiheena on ollut selvittää palvelustietojen käyttöä 

varusmiespalveluksessa ja palveluskelpoisuuden määrittämisessä. Yhdeksi 

keskeisimmäksi selvityksen aiheeksi on noussut se, kuka saa käyttää palvelustietoja 

ja kuinka laajasti käyttö voi tapahtua. Jokaisen ihmisen henkilötiedot ovat pääasiassa 

suojeltuja ulkopuolisten käsittelyltä eikä niihin saa puuttua ilman lainsäädännössä 

perusteltua oikeutta. Jokaiselle on lain takaama turva ja suoja julkisen vallan 

väärinkäytöltä sekä sen mielivallan käyttöä vastaan. Perustuslain 2 §:n mukaan 

julkisen vallan käytön tulee aina perustua lakiin. Viranomaisille on annettu joitakin 

oikeuksia poiketa tästä salassapidosta, jotta ne voivat mm. toteuttaa niille laissa 

säädettyjä tehtäviä. 

Tietojen käytettävyyttä on tarkasteltu lainsäädännön tulkinnan kautta. Koska 

arkaluonteiset tiedot ovat erittäin keskeisessä asemassa yksilön oikeuksia 

käsiteltäessä, monet eri lait ottavat kantaa tietojen käyttöön ja luovutukseen. 

Lainsäädäntö muodostaa kokonaisuuden, jonka perusteella jokainen tietojen 

luovutus on harkittava aina tapauskohtaisesti. Yhtä tapausta käsiteltäessä voidaan 

joutua tilanteeseen, jossa on selvitettävä useampien eri lakien vaikutus ja arvioitava 

esim. niiden keskinäiset ristiriitasäännökset. Tutkimuksessa on käyty läpi 

tapausesimerkkejä käyttäen niitä eri vaihtoehtoja, joita lainsäädäntö antaa tietojen 

käsittelylle.  

Tutkimuksessa on tarkasteltu tietojen luovutusta sekä yksilön että julkisen vallan 

käyttäjän kannalta. Perusolettamuksena voidaan pitää sitä, että arkaluonteiset tiedot 

ovat salassa pidettäviä ja käyttö tarkkaan rajattua. Lisäksi julkisen vallan toimijoille on 

usein säädetty vaitiolovelvollisuus mikäli he saavat tietoonsa henkilöiden 

arkaluonteisia tietoja. Salassapito on tietojenkäsittelyn lähtökohta. 

Julkisen vallan edustajat tarvitsevat myös tietoja kyetäkseen toimimaan. 

Lainsäädäntö mahdollistaa tietojen luovuttamisen ja käyttämisen tietyissä tilanteissa. 

Julkisille toimijoille on säädetty laissa erilaisia velvollisuuksia ja sääntöjä. Heillä on 

oikeus toimia määritellyllä tavalla ja asettaa esimerkiksi yksilöille vaatimuksia tai 

etuja. Lainsäädännön myötä on julkiselle vallalle annettu velvollisuus toteuttaa ja 
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myös valvoa yksilöiden oikeuksien toteutumista. Julkisen vallan on turvattava nämä 

oikeudet jokaiselle kansalaiselle. Nämä velvollisuudet ja oikeudet säätelevät julkisten 

toimijoiden tehtäviä ja antavat toiminnalle suuntaviivat. Julkisuuslain 18 §:n mukaan 

viranomaisen on huolehdittava myös erityisesti siitä, että sen palveluksessa olevilla 

on tarvittava tieto asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta. Heillä on oltava tieto 

myös mm. noudatettavista menettelyistä ja tietoturvajärjestelyistä. Oikean toiminnan 

toteutumista on myös valvottava.  

Lainsäädäntö määrittelee julkiselle toimijalle, kuten esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

tarkastelun kohteina oleville puolustusvoimille ja sen edustajille, reunaehdot heidän 

toiminnalleen. Lainsäädäntö antaa sotilasviranomaiselle tiettyjä oikeuksia, mutta 

samalla myös velvollisuuksia. Perustuslain 12 §:n mukaan viranomaisten toiminnan 

tulee lähtökohtaisesti olla julkista ja voimassa on näin ollen myös asiakirjajulkisuus. 

Tällä tavoin halutaan lisätä viranomaisten toiminnan avoimuutta ja hyvää 

hallintotapaa.  

Asevelvollisuuslaki mahdollistaa asevelvollisrekisteriin talletettujen arkaluonteisten 

tietojen käsittelyn siinä laajuudessa kuin tiedot ovat tarpeen sotilasviranomaiselle 

laissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi. Tämä mahdollistaa siis tietojen käytön 

tapauksissa joissa se on välttämätöntä ja perusteltua. Tietojen käsittely on 

tarpeellista usein esimerkiksi määritettäessä henkilön palveluskelpoisuutta. 

Henkilötietojen käytön tulee olla aina tarkoituksen mukaista sekä perusteltua ja sen 

tulee rajautua vaan niille tahoille, joilla on todellinen tiedonsaantioikeus tai oikeus 

käsitellä niitä. 

Jokaisessa erityistapauksessa on aina tarkasteltava tietojen luovuttamisen todellista 

tarvetta. Tietojen käytössä on otettava huomioon se mitä tietoja todella tarvitaan ja 

kuinka laajasti niitä voidaan käyttää. Tiedot eivät saa joutua väärien tahojen haltuun, 

että yksilön oikeudellinen suoja ei vaarannu. Tietojen käytölle on aina oltava erityisen 

painava syy, mikäli niiden käyttöön ei ole saatu asianosaisen nimenomaista 

suostumusta  

Henkilötietojen suojasta on lainsäädännössä säännelty erittäin tarkasti ja asia on 

huomioitu monessa eri laissa. Henkilötietoihin liittyvän lainsäädännön voidaan näin 

ollen katsoa oleva riittävää. Tutkimuksen tarkastelussa on ollut palvelustietojen 
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käyttö ja käsittely puolustusvoimien toimintaympäristössä. Laki takaa riittävän suojan 

henkilötiedoille, mutta tietojen käytännön käsittelyssä voidaan katsoa olevan 

tarkentamisen varaa tai ainakin tarkalle määrittelylle esim. tietojen käyttöoikeudesta 

on tarvetta juuri tässä toimintaympäristössä.  

Potilastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö antaa terveydenhoito henkilökunnalle 

mahdollisuuden käsitellä varusmiesten potilastietoja. Terveydenhoitohenkilökunnalla 

on oikeus käyttää henkilön hoitoon tarvittavia tietoja. Lainsäädäntö mahdollistaa 

tarvittaessa myös tietojen luovuttamisen eri hoitoyksiköiden välillä henkilön hoidon 

takaamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa toisille 

viranomaisille. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuukin potilastietojen luovuttaminen 

ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi sotilasviranomaisille.  

Puolustusvoimien toimintaympäristö on ainutlaatuinen. Sitä ei voi verrata esimerkiksi 

muihin opetuslaitoksiin, jotka kouluttavat nuoria henkilöitä. Vaikka sama lainsäädäntö 

määrittelee arkaluonteisten asioiden käyttöä jokaisessa viranomaisessa, 

puolustusvoimien toiminnassa huomioidaan myös sinne erityisesti luodut ohjeet ja 

oppaat. Nämä toimintaa ohjaavat kirjoitetut teokset pohjautuvat kuitenkin aina 

lainsäädäntöön, joten sitä ei tässäkään asiassa voida ohittaa. Lainsäädäntö luo 

vankan pohjan puolustusvoimien toiminnalle.  

Ohjeistus henkilötietojen käsittelystä on sisällytetty näihin erilaisiin ohjeisiin ja 

oppaisiin. Tietojen säilyttämisestä ja taltioinnista on myös olemassa kirjallisia ohjeita. 

Ohjeistukset ovat kuitenkin melko yleispiirteisiä. Näistä ei välttämättä käy ilmi, miten 

asia käytännössä toteutetaan ja miten hyvin todellisuudessa tietojen oikeanlainen 

käsittely onnistuu tai toteutuuko yksilön suoja todellisuudessa kaikissa tapauksissa. 

Yleisissä ohjeissa ei selkeästi ole rajattu esimerkiksi sitä henkilöjoukkoa, jolla on 

tosiasiallinen oikeus yksittäisen varusmiehen palvelustietojen käsittelyyn. Myöskään 

sitä, mitkä yksittäisistä palvelustietoihin kuuluvista henkilötiedoista kuuluvat eri 

henkilöiden käsittely oikeuteen, ei ole tarkasti eritelty. 

Ongelmaksi ei tutkimuksessa edellä esiteltyjen tapausesimerkkienkin perusteella 

muodostu varsinaisesti tietojen salassapito, vaan niiden käyttö ja luovuttaminen. 

Mikäli palvelustiedot pidettäisiin aina salassa eikä kenelläkään olisi pääsyä niihin, 

tilanne olisi yksinkertainen ja selkeä. Jos tietoja ei luovutettaisi ollenkaan, yksilön 



91 

 

suoja toteutuisi täydellisesti. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan tietoja 

tarvitaan poikkeavissa tilanteissa mm. viranomaisten tehtävien toteuttamiseen. 

Ongelman tietojen käsittelyssä muodostaakin juuri se, kuka saa käsitellä niitä ja 

missä laajuudessa tietoja on mahdollista luovuttaa. Tämä asettaa haasteita yksilön 

oikeuksien toteutumiselle, hyvälle hallinnolle ja viranomaisten toiminnan 

oikeellisuudelle. Tietojen käyttö jokaisessa tilanteessa vaatii tapauskohtaista 

harkintaa ja käytön oikea toteutuminen vaatii ohjeistusta sekä valvontaa. 

Asevelvollisuuslain 93 § sääntelee tietojen käsittelyä. Siihen on kirjattu vaatimus 

tietojen käsittelyn välttämättömyydestä mm. palvelusturvallisuuden varmistamiseksi. 

Tässä vaatimuksessa esitettyä käsitettä ”välttämätön” ei ole selitetty missään lain 

tekstissä. Lain soveltamisen arviointi jää siis kokonaan yksittäisessä tapauksessa 

arvioitavaksi. Palvelusturvallisuuden varmistaminen on tietenkin selkeä syy käyttää 

tarvittavia tietoja esimerkiksi henkilön taustojen selvittämiseen tai terveydentilan 

tarkasteluun. Muita välttämättömiä yksittäisiä tehtäviä voisivat olla erilaisten 

oikeuksien (esim. ajo-oikeus) myöntäminen tai palkitseminen.  

Tällaisten välttämättömien tehtävien määrittely voi olla haasteellista erilaisissa 

varusmiespalvelukseen liittyvissä yksittäisissä asioissa. On vaikeaa määrittää, onko 

kyseinen asia niin tärkeä, että se oikeuttaa henkilön tietojen laajempaan 

tarkasteluun. Ongelmallista on myös se, kuka saa tehdä päätöksen tietojen käytöstä. 

Säännösten ja ohjeiden mukaan tämä oikeus näyttäisi olevan joukko-osaston 

komentajan tasolla. Tietojen käsittelijällä tulisi olla riittävä tuntemus käsittelyyn 

liittyvästä lainsäädännöstä. Hänellä tulisi olla myös tieto siitä, kenellä on oikeus 

tietojen käsittelyyn, mikäli niitä luovutetaan eteenpäin. 

Sotilasympäristössä toimittaessa on syytä muistaa myös sotilaskäskyn ja 

lainsäädännön mukaisen säännöksen ero. Sotilaskäsky asia ei ole aina itsestään 

selvä tai yksinkertainen asia. Joissakin tilanteissa voi olla vaikeaa määrittää 

sotilaskäskyn laillisuutta ja perusteita eli sitä, onko annettava käsky varmasti 

sellainen, jolla voidaan velvoittaa henkilö tekemään käskettyjä asioita. Myös 

perustuslakivaliokunnan mukaan sotilaskäskyasian käsite on täsmentymätön ja 
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käsitteellisellä tasolla on hyvin vaikea tehdä eroa sotilaskäskyasioiden ja 

hallintoasioiden välille145.  

Tämän hetkisten puolustusvoimissa käytössä olevien oppaiden perusteella on 

pääteltävissä, että koulutus ja ohjeistus palvelustietojen oikeanlaisesta käsittelystä 

päätyvät niiden mukaan yksikön päällikön tasolle. Yksikönpäällikkö vastaa kaikesta 

yksikkönsä koulutuksesta. Hän vastaa henkilökunnan ammattitaidon ylläpidosta ja 

kouluttamisesta146. Lisäksi hän valvoo, että henkilöstö huolehtii määräysten 

mukaisesti hallussaan olevasta materiaalista147. Yksiköiden kouluttajat ovat kuitenkin 

niitä henkilöitä, jotka työskentelevät läheisimmin palveluksessa olevien varusmiesten 

kanssa. Heille suunnatut oppaat ohjeistavat vain turvallisen palveluksen 

järjestämisestä ja vahinkojen välttämiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Päälliköiden 

tulee siis kouluttaa henkilökuntansa toimimaan oikein palvelustietojen käsittelyssä.  

Jokainen ihminen on yksilönä erilainen. Toiset voivat nähdä tietojen käsittely 

koulutuksen erittäin tärkeänä ja toiset taas muuhun koulutukseen nähden vähemmän 

tärkeänä. Näin ollen on mahdollista, että yksikönpäällikön persoona ja hänen omat 

intressinsä vaikuttavat henkilökunnan koulutuksen tasoon tässä asiassa. 

Kysymykseen tulee myös se, onko päälliköllä näin ollen mahdollisuus jopa tehdä 

itsenäisesti päätös siitä, kenellä on oikeus saada tietoonsa henkilöä koskevia 

palvelustietoja ja käyttää niitä.  

Myös erot henkilökunnan peruskoulutuksessa voivat tuoda eteen haasteita 

varusmiesten koulutuksessa. Varusmiesten kouluttajien saamaa koulutusta ja 

osaamista kehitetään koko ajan. Eri ikäluokista tulevat kouluttajat ovat kuitenkin 

saaneet oppinsa eri aikakausilla. Toisten koulutuksesta voi olla kulunut useita 

kymmeniä vuosia, kun taas toiset ovat vasta ammattiin valmistuneita. Näissä eri 

aikakausilla saaduissa koulutuksissa on ajan myötä syntyneitä eroavaisuuksia ja näin 

ollen myös kouluttajien osaamisen taso voi vaihdella. Varsinkin lainsäädännön 

soveltaminen on ollut erilaista eri aikakausilla, koska lakeihin on tullut ajan kuluessa 

muutoksia ja päivityksiä. Tämä asettaa haasteen henkilökunnan koulutuksen 

                                                           
145 PeVL, 9/2007 
146 Perusyksikön päällikön ohje 1996, s. 14 

147 Perusyksikön päällikön ohje 1996, s. 16 
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yhdenmukaisuudesta ja myös jokaisen osaamisen riittävyydestä. 

Palvelusturvallisuuden varmistamisen tärkein menetelmä on kuitenkin kouluttajien 

osaamisen kehittäminen.148 

Lainsäädännön muuttuessa ja täydentyessä ongelmaksi muodostuu pakostakin tämä 

henkilökunnan tietotason varmistaminen. Christa Salovaara ja Jyrki Tala kuvaavat 

teoksessaan ”Uuden julkisuuslainsäädännön toimivuus valtionhallinnossa” eräitä 

tutkimuksessa esiin tulleita seikkoja. Valtion viranomaisille oli toteutettu kysely liittyen 

uuteen 1999 voimaan tulleeseen Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Kyselyssä oli todettu mm. että uusi laki on vaikea suoritusportaan virkamiehille ja sitä 

eivät ymmärrä muut kuin juristit.149 Uuden lainsäädännön soveltaminen ja tulkinta 

voivat siis osoittautua vaikeiksi erilaisia tilanteita kohdattaessa. 

Perusyksiköissä voi tietojen käsittelyn kannalta muodostua riskiksi se, miten salassa 

pidettäviä tietoja kyetään pitämään vain sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on 

todellisuudessa oikeus käsitellä näitä tietojen käsittely. Salassa pidettävien tietojen 

käytössä on pystyttävä takaamaan sellainen käsittelyketju, että tietoja ei kulkeudu 

sellaisten henkilöiden saataville, joille ne eivät kuulu. Ja eri palvelustietojen laadun 

on oltava myös selvää niitä käsitteleville. Heidän tulee kyetä erottamaan tiedoista ne, 

jotka kuuluvat salassapidon piiriin ja ne, joita on oikeus käsitellä laajemmin. 

Tarkan henkilölistauksen tekeminen tietojen käsittelyyn oikeutetuista henkilöistä on 

kuitenkin vaikea tehdä. Kuten tutkimuksessa on todettu, jokainen tietojen luovutus 

tilanne on käsiteltävä tapauskohtaisesti ja luovutettava tieto on myös arvioitava. Näin 

ollen on vaikea kirjata henkilöitä käsittelyoikeuden mukaan, koska oikeus vaihtelee 

kyseessä olevan tiedon ja tilanteen mukaan.  

Turvallisuuden takaamiseksi henkilökunnalla ja varsinkin varusmiesten koulutukseen 

läheisesti osallistuvilla kouluttajilla tulisi olla tieto mahdollisten vaaraa aiheuttavien 

henkiöiden taustoista. Näin ollen he voisivat huomioida ja varautua mahdollisiin 

ongelmatilanteisiin jo ennen niiden syntymistä. YLPALVO asettaa yksikönpäällikölle 

vaatimuksen siitä, että hänen on varmistettava varusmiehen esimiehen tietoisuus 

                                                           
148 Kouluttajan opas 2006, s. 160 

149 Salovaara & Tala 2003, s. 34–35 



94 

 

tämän terveydentilasta salassapitosäännösten sallimassa laajuudessa ja että tiedot 

on huomioitava palveluksessa. Terveystiedot ovat kuitenkin lainsäädännössä 

määritelty salassa pidettäviksi. Vaikka mm. asevelvollisuuslain 93 § antaa 

sotilasviranomaiselle mahdollisuuden käsitellä tietoja yksittäisen tehtävän 

toteuttamiseksi, ei tämä automaattisesti tarkoita sitä, että tieto voidaan jakaa 

eteenpäin kouluttajille. Lähtökohtaisesti yksikönpäällikkö on se henkilötaso, jolle 

tietoja voidaan luovuttaa tämän pykälän nojalla. Jokaista tapausta on tarkasteltava 

yksityiskohtaisesti ja arvioitava tarkasti, mikä vaikutus tietojen luovuttamisella on. Ja 

mikä on tilanteen vaatima laajuus niiden luovutuksen kannalta.  

Yksikön henkilökunnalla olisi kuitenkin hyvä tietää, mikäli heidän alaisuudessaan 

toimii huumausaine- tai henkirikoksesta tuomittu varusmies. Varsinkin, jos tämän 

henkilön rikoksen uusimisen taustoja ei ole selvitetty. Varusmiestä ei voida vapauttaa 

lääkärin toimesta ilman lääketieteellisesti todettua syytä. Lääkäri ei näin ollen voi 

omasta tai hänelle esitetystä halusta keskeyttää varusmiehen palvelusta ilman 

todellista lääketieteellistä syytä.  

Yhtenä ongelmana on myös tietojen vaihto viranomaisten välillä. 

Sotilasviranomaisilla on mahdollisuus saada virka-apua esimerkiksi poliisilta ja heillä 

on myös oikeus luovuttaa tietoja poliisille varusmiehestä esim. ampuma-ase luvan 

käsittelyyn liittyen. Sotilasviranomaisilla ei kuitenkaan ole laajaa oikeutta käyttää 

poliisin tietoja hyväkseen esimerkiksi kutsuntatilaisuuksissa. Yhteistyö joihinkin 

henkilötietoihin liittyen voisi karsia kutsuntavaiheessa jo valmiiksi pois niitä henkilöitä, 

jotka eivät ole soveltuvia koulutettavaksi Suomen armeijan sotilaiksi. 

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että yksilön eli tässä tapauksessa 

varusmiehen oikeudet on turvattu laissa riittävästi. Ne sääntelevät yksilölle kuuluvia 

oikeuksia henkilötietojen salassapitoon, tiedonsaantioikeuteen, potilastietojen 

salassapitoon jne. Lainsäädännön perusrunkona toimiva perustuslaki takaa yksilöille 

perusoikeuksien loukkaamattomuuden. Se takaa yksilöille suojan julkisen vallan 

väärinkäyttöä vastaan. Perustuslaki takaa varusmiehille vahvan aseman julkista 

valtaa käyttävää sotilasviranomaista vastaan, mikäli tämä käyttää valtaansa väärin 

tai oikeuden vastaisesti. Julkisen vallan käytön on aina perustuttava lakiin ja sen on 

oltava oikeudenmukaista. Tämä asettaa tietojen käytölle haasteita. 
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Lisäksi henkilöstön koulutusten toteutuksessa on eroja. Nykyisin yksiköiden 

henkilökunta koulutetaan kahdessa eri oppilaitoksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu 

kouluttaa puolustusvoimien upseerit ja Maasotakoulu puolestaan vastaa 

ammattialiupseerien koulutuksesta. Näiden oppilaitosten koulutuksen tavoitteissa on 

eroja sekä lisäksi niiden päämäärät ovat myös erilaiset. Maasotakoulu kouluttaa 

ammattialiupseereita lähinnä yksiköiden koulutustehtäviin sekä joihinkin 

erikoistehtäviin. Maanpuolustuskorkeakoulu puolestaan kouluttaa upseereita 

kouluttaja tehtävien lisäksi ylempiin esimies- ja kouluttajatehtäviin.  

Puolustusvoimien toimintaan on viimeisten vuosien aikana vaikuttanut myös yleinen 

yhteiskunnallinen tila ja käytössä olevien varojen väheneminen. Tulevaisuus tulee 

osoittamaan sen, kuinka paljon tämä määrärahojen vähentäminen ja sen kautta 

mahdollisesti tapahtuva koulutuksen lyhentäminen tai muuttaminen tulevat 

vaikuttamaan henkilökunnan osaamisen tasoon. Tällä hetkellä upseereita 

kouluttavan Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-ohjelmassa on mukana opintojakso 

rauhan ajan perusyksikössä. Opintojakso pitää sisällään koulutusta toimintaa 

ohjaavasta lainsäädännöstä, perusyksikön hallinnosta ja oikeudenhoidosta sekä mm. 

kouluttajien tehtävästä ja roolista perusyksikössä.150 Tällä kurssilla opiskelijat saavat 

perusteet toiminnasta, mutta käytännön harjaantuminen tapahtuu vasta töissä 

omassa perusyksikössä. 

Tulevaisuudessa toteutettava puolustusvoimien rakennemuutos sulkee ja yhdistää 

varuskuntia. Henkilöstöä tullaan siirtämään yksiköstä ja paikkakunnasta toiseen. 

Toimintaperiaatteet ovat kaikkialla puolustusvoimissa samanlaisia, mutta henkilöstön 

siirtyessä on huolehdittava siitä, että myös uusi henkilöstö tietää voimassa olevat 

periaatteet. Henkilöstöä siirrettäessä on huolehdittava mukana siirtyvän kaluston 

myötä myös siirtyvistä tiedostoista ja tiedoista. Lisäksi on varmistuttava siitä, että 

siirron yhteydessä ei unohdeta tiedonsiirron oikeita periaatteita sekä tietojen 

käsittelyä. Yksilölle laissa osoitetun suojan on säilyttävä näissäkin tilanteissa. 

                                                           
150 Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-opas 2011, s. 60 
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