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Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä
1.6.2018
1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Osoite

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 09 4321
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola
Osoite

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 09 432 5713
3
Tietosuojavastaava

Nimi

Tuomo Salminen
Osoite

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Rekisterin nimi
5
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

tietosuojavastaava@vtv.fi
Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan ilmoitusrekisteri
Valtiontalouden tarkastusvirasto vastaanottaa ja julkaisee yleisissä vaaleissa ehdolla olevien
henkilöiden vapaaehtoiset ennakkoilmoitukset kampanjansa rahoittamisesta sekä vaaleissa valituksi
tulleiden ja varasijalle määrättyjen, lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 5 §:ään perustuvien
ilmoitusvelvollisten henkilöiden vaalirahoitusilmoitukset.
Valtiontalouden tarkastusvirasto vastaanottaa ja julkaisee puolueiden ja puolueyhdistysten sekä
puolueiden lähiyhteisöjen puoluelaissa (10/1969) säädetyt ajantasaiset ilmoitukset. Tarkastusvirasto
vastaanottaa ja julkaisee puolueiden ja valtionavustusta saavien puolueiden valtionavustuspäätöksessä
mainittujen yhdistysten tilinpäätökset liitteineen, tilintarkastuskertomukset, tilitykset valtionavun
käytöstä, ajantasaisiin ilmoituksiin sisältyvät tiedot sekä erittelyt vaalikampanjan kuluista ja
rahoituksesta. Erittelyt vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta vastaanotetaan ja julkaistaan jokaisten
yleisten vaalien osalta erikseen.
Ilmoitukset voidaan toimittaa tarkastusvirastoon sähköisen palvelun kautta. Tätä varten perustettua
sähköistä tunnistautumista varten ilmoitusrekisteriin tallennetaan myös ehdokkaiden ja
ilmoitusvelvollisten henkilöiden henkilötunnus.
Puolueiden, puolueyhdistysten ja puolueiden lähiyhteisöjen osalta ilmoitukset tulee toimittaa
tarkastusvirastoon sähköisen palvelun kautta. Tätä varten tallennetaan järjestelmään sähköistä
tunnistamista varten puolueiden, puolueyhdistysten ja puolueiden lähiyhteisöjen käyttäjien
henkilötunnus.

6
Rekisterin
tietosisältö

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 12 §:n mukaan rekisteriin talletetaan ilmoitukseen,
ennakkoilmoitukseen ja jälki-ilmoitukseen sisältyvät tiedot. Lain 6 § mukaan ilmoitukseen merkitään:
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä;
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2) ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai tehtävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai maininta siitä, että
ehdokas on ollut valitsijayhdistyksen ehdokas, sekä eduskuntavaaleissa ehdokkaan vaalipiiri ja
kunnallisvaaleissa se kunta, jossa ehdokas oli ehdolla;
3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eriteltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisjakelu- ja
aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävälineissä,
ulkomainonnasta, vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankkimisesta, mainonnan
suunnittelusta ja vaalitilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin sekä muihin kuluihin;
4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ottamiin lainoihin
mukaan luettuina ilmoitusta annettaessa maksamattomina olevat laskut sekä kaikkeen ehdokkaan,
ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamaan
tukeen ryhmiteltynä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueelta, puolueyhdistyksiltä
ja muilta tahoilta;
5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.
Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kunnallisvaaleissa
vähintään 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa
vähintään 1 500 euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä tavaroita tai palveluita taikka
vastaavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tueksi luetaan vain sen nettomääräinen
arvo. Jos erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään
edellä mainitun rahamäärän, tuen saajan on ilmoitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta.
Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on
ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen otetaan suunnitelma lainan
takaisinmaksusta.
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen
antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 euroa kuntavaaleissa ja 1500 euroa muissa vaaleissa.
Ehdokas, jonka vaalirahoitus kunnallisvaaleissa jää alle 800 euron, ei ole velvollinen antamaan 1
momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Hänen tulee kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus siitä,
että hänen vaalirahoituksensa ei ole ylittänyt tässä momentissa säädettyä rajaa. Puoluelain 9 f §
(683/2010) mukaan puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin talletetaan puoluelain 8 c §:ssä
tarkoitettuihin ajantasaisiin ilmoituksiin, 9 a §:n 2 momentissa (lähiyhteisön saamat tuet) ja 9 b §:ssä
(tiedot vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta) tarkoitettuihin erittelyihin sekä 9 d §:n 1 momentissa
(tilinpäätösasiakirjat) tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Puolueiden pääkäyttäjistä rekisteriin
tallennetaan nimi, henkilötunnus, puolue ja yhteystiedot. Puolueiden käyttäjistä rekisteriin
tallennetaan nimi, henkilötunnus, puolue ja yhteystiedot. Puolueiden lähiyhteisöjen käyttäjistä
rekisteriin tallennetaan nimi henkilötunnus, lähiyhteisö ja yhteystiedot.
Henkilötunnusta tarvitaan käyttäjän järjestelmään kirjautumisen yhteydessä tehtävää tunnistamista
(SUOMI.fi -palvelu) varten. Rekisteri muodostuu ehdokkaat ja ilmoitusvelvolliset henkilöt sisältävästä
tiedosta sekä kunkin ilmoittajan tarkastusvirastoon toimittamasta ilmoituslomakkeesta tai muuten
ilmoittamista ilmoitusvelvollisuuden mukaisista tiedoista. Lisäksi ilmoitusvelvollisten lähiosoitetiedot
sisältyvät rekisteriin postittamista varten. Rekisteriin ei sisällytetä turvakiellon omaavien osoitetietoja.
Rekisteriin tallennetaan lisäksi tietoja ilmoitusvelvollisten mahdollisista ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönneistä ja ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanon tehosteiksi asetetuista kehotuksista,
uhkasakoista ja muista tarkastusviraston valvontatehtävän suorittamiseksi tekemistä toimenpiteistä.
7
Säännönmukaiset tietolähteet

Vaalirahoitusilmoitusrekisterin tietolähteitä ovat oikeusministeriön kokoama kutakin yleistä vaalia koskeva ehdokasrekisteri ja vaalitulos sekä ehdokkaiden ja ilmoitusvelvollisten tarkastusvirastoon toimittamat tiedot. Sähköisen tunnistamisen osalta tietolähteenä käytetään Suomi.fi -palvelua ja
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siihen liittyvän sopimuksen nojalla tunnistuspalvelun tuottavaa palveluntarjoajaa sekä myös väestötietojärjestelmää, siltä osin kuin viranomainen tarvitsee ilmoitusvelvollisen yhteystietoja.
Puolueiden, puolueyhdistysten ja puolueiden lähiyhteisöjen rekisteriin tallennettava tietosisältö muodostuu puolueen pääkäyttäjän tai asianomaisen yhteisön käyttäjän ilmoittamista puolueen, puolueyhdistyksen tai lähiyhteisön ilmoitusvelvollisuuden mukaisista tiedoista.
Puolueiden ilmoittamien pääkäyttäjien tiedot saadaan puolueiden tekemistä käyttöoikeusilmoituksista. Puolueyhdistysten käyttäjien tiedot saadaan järjestelmään puolueen pääkäyttäjän tallentamista
tiedoista. Puolueen lähiyhteisöjen käyttäjien tiedot saadaan lähiyhteisöjen käyttöoikeusilmoituksista.
8
Tietojen
vastaanottajat

Henkilön nimi- ja osoitetietoja luovutetaan postituspalveluita tarjoavalle alihankkijalle. Turvakiellon
omaavia osoitetietoja ei luovuteta. Tietoja käytetään ainoastaan tiedoksiantojen ja informaatiokirjeiden lähettämiseen ilmoitusvelvollisille.

9
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin ilmoitustiedot ovat julkista tietoa. Tehdyt ilmoitukset julkaistaan Internet-tietoverkossa, sivulla vaalirahoitusvalvonta.fi. Ilmoitukset ovat nähtävillä Internet-tietoverkossa myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.
Puoluelain 9 f § (683/2010) ja lain ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 12 §:n mukaan sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella on oikeus saada rekisteristä jäljennöksiä sekä tietoja yleisen tietoverkon kautta.
Henkilötunnusta ja henkilöiden yhteystietoja ei julkaista eikä luovuteta eteenpäin.

10
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin.
Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Ilmoitukset säilytetään pysyvästi ja ne on tallennettu puolue- ja vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriin.
Mahdollisesta tietojen siirrosta arkistointijärjestelmään ei ole vielä tehty päätöstä.

11
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
12
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
13
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan
asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterin
henkilötietojen tarkastus voidaan tehdä toimittamalla pyyntö Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamoon, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä on pyytäjän todistettava henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että

•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin henkilötietojen poistaminen voidaan tehdä toimittamalla pyyntö Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamoon, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä on pyytäjän todistettava henkilöllisyytensä.
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14
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisterin henkilötietojen rajoituspyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamoon, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä on pyytäjän todistettava henkilöllisyytensä.

15
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

