
Tekninen valvonta 
• kameratallenteet 

Julkiset lähteet / avoin 
data 

• internet 
• julkiset viranomaisrekisterit 
• muut avoimet lähteet 

Poliisin tehtävien 
yhteydessä saatu tieto 

• poliisin yksittäisiä tehtäviä 
suoritettaessa saadut tiedot 
(esimerkiksi muistitikut, 
kovalevyt)   

 
Tietojen merkityksellisyyden arviointi (korkeintaan 6 kuukautta) 

1. Ovatko tiedot tarpeellisia poliisin tehtävien suorittamiseksi: 
• 5 §: esitutkinta, poliisitutkinta tai muu rikoksen selvittämiseen tai syyteharkintaan saattamiseen liittyvä tehtävä, 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvä tehtävä, muut poliisille säädetyt valvontatehtävät 
• 7 §: rikosten ennalta estämiseen tai paljastamiseen liittyvä tehtävä 
• 48 §: suojelupoliisin tehtävät (kansallisen turvallisuuden suojaaminen, valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion 

turvallisuutta uhkaavien toimintojen, hankkeiden ja rikosten estäminen, paljastaminen ja selvittäminen) 
2. Ovatko henkilöt sellaisia, joiden tietoja poliisi voi käsitellä (5 §, 7 §, 48 §)? 
3. Onko tietosisältö sellaista, jota poliisi voi käsitellä (6 §, 8 §, 49 §)? 

 
 

Ehdot eivät täyty 
Tiedot on hävitettävä viipymättä. 

Ehdot täyttyvät 
Tietoja voidaan käsitellä poliisin tehtävien suorittamiseksi . 

   Liittyykö tieto suoraan yksittäiseen poliisin tehtävään?   

EI KYLLÄ 

EI KYLLÄ 

Tietojen merkityksellisyyden arviointi poliisitoiminnassa 



Rajavalvontaan liittyvä  
tekninen valvonta 

• kameratallenteet 
• 5 § 

 

Julkiset lähteet / avoin 
data 

• internet 
• julkiset viranomaisrekisterit 
• muut avoimet lähteet 

Rajavartiolaitoksen 
tehtävien yhteydessä 

saatu tieto 
• Rajavartiolaitoksen yksittäisiä 

tehtäviä suoritettaessa saadut 
tiedot (esim. laite-etsinnät: 
muistitikut, kovalevyt)   

 
Tietojen merkityksellisyyden arviointi (max. 6 kuukautta) 
1. Ovatko tiedot tarpeellisia Rajavartiolaitoksen tehtävien suorittamiseksi: 

• 6  ja 7 §: rikoksen selvittämiseen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen liittyvä tehtävä 

• 8 ja 9 §: rikosten ennalta estämiseen tai paljastamiseen liittyvä tehtävä 
 
2. Ovatko henkilöt sellaisia, joiden tietoja Rajavartiolaitos voi käsitellä (6 ja 8 §)? 
3. Onko tietosisältö sellaista, jota Rajavartiolaitos voi käsitellä (7 ja 9 §)? 

 
 

Tiedot voidaan 
säilyttää 6 
kuukautta 

Ehdot täyttyvät 
Tietoja voidaan käsitellä Rajavartiolaitoksen tehtävien 

suorittamiseksi 

   Liittyykö tieto suoraan yksittäiseen Rajavartiolaitoksen tehtävään?   

EI KYLLÄ 

EI KYLLÄ 

Ehdot eivät täyty, 
tiedot on 

hävitettävä 
viipymättä 

Tietojen merkityksellisyyden arviointi Rajavartiolaitoksessa 
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