REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 13.12.2010

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Antinkatu 1, 00100 Helsinki
p. 09-4321
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola
Yhteystiedot (osoite, puhelin…)
Antinkatu 1, 00100 Helsinki
p. 09-4321

3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata
rekisterin tietosisältöä)

Puolue- ja vaalirahoituksen ilmoitusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

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.

(Jos henkilötietojen käsittely
on ulkoistettu, tästä voidaan
sisällyttää maininta tähän
kohtaan.)

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 ilmoitusrekisteriin
puolueiden käyttäjien henkilötunnus.
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5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi,
osoite, puhelinnumero jne.)

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (684/2010) 12 §:n mukaan rekisteriin
talletetaan ilmoitukseen, ennakkoilmoitukseen ja jälki-ilmoitukseen sisältyvät
tiedot. Lain 6 § mukaan ilmoitukseen merkitään:
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä;
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 2 momentissa
mainittu rahamäärä.
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 (VETUMA -palvelu) varten.
Rekisteri muodostuu ehdokkaat ja ilmoitusvelvolliset henkilöt sisältävästä tiedosta
sekä kunkin ilmoittajan tarkastusvirastoon toimittamasta ilmoituslomakkeesta tai
muuten ilmoittamista ilmoitusvelvollisuuden mukaisista tiedoista. Rekisteriin
tallennetaan lisäksi tietoja ilmoitusvelvollisten mahdollisista ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönneistä ja ilmoitusvelvollisuuden täytäntöönpanon tehosteiksi asetetuista
pakkokeinoista ja muista tarkastusviraston valvontatehtävän suorittamiseksi
tekemistä toimenpiteistä.
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet
(Mitä tietoja saadaan, keneltä
ja millä perusteella, esim.
suostumus tai lainsäännös)

Vaalirahoitusilmoitusrekisterin tietolähteitä ovat oikeusministeriön kokoama
kutakin yleistä vaalia koskeva ehdokasrekisteri ja vaalitulos sekä ehdokkaiden ja
ilmoitusvelvollisten tarkastusvirastoon toimittamat tiedot.
Sähköisen tunnistamisen osalta tietolähteenä käytetään Vetuma-palvelua ja
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.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Puolueiden ilmoittamien pääkäyttäjien tiedot saadaan puolueiden tekemistä
käyttöoikeusilmoituksista. Puolueyhdistysten käyttäjien tiedot saadaan
järjestelmään puolueen pääkäyttäjän tallentamista tiedoista. Puolueen
lähiyhteisöjen käyttäjien tiedot saadaan lähiyhteisöjen käyttöoikeusilmoituksista.
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 ei julkaista eikä luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa käsitellään ja se arkistoidaan tarkastusviraston
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tarkastusviraston arkistotiloissa.
B. ATK:lle talletetut tiedot
ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat palveluntuottajan palvelimella. Rekisterin tietojen
käyttö tarkastusvirastossa on rajoitettu vain puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan
toimenpiteistä vastaaville virkamiehille. Järjestelmään pääsy edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoliikenne palveluntuottajan
palvelimelle on salattu.
Ehdokkaat, ilmoitusvelvolliset ja puolueiden käyttäjät kirjautuvat järjestelmään
VETUMA -tunnistuspalvelun kautta joko pankkitunnuksilla tai sähköisellä
henkilökortilla. Ehdokkaat ja ilmoitusvelvolliset pääsevät käsittelemään vain omia
tietojaan ja ilmoituksiaan. Puolueiden käyttäjät pääsevät käsittelemään vain
oman puolueorganisaation tietoja.
Jokaisella on pääsy Internetin kautta hakemaan ja lukemaan rekisteriin
tallennettuja ilmoituksia.
Rekisterinpitäjän ja palveluntuottajan välillä on sovittu turvallisuusjärjestelyistä,
jotka kattavat myös tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät asiat.

