
REKISTERISELOSTE
Vihreän liiton jäsenmaksurekisteri

hyväksytty puoluehallituksen kokouksessa 16.2.2012, osin täsmennetty 5.4.2014

1. Rekisterinpitäjä

Vihreä liitto r.p.
Fredrikinkatu 33 A, 2. krs
00120 Helsinki
(09) 5860 4160
vihreat@vihreat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

tietojärjestelmävastaava Pinja-Liina Jalkanen
pinja-liina.jalkanen@vihreat.fi

3. Rekisterin nimi

Vihreän liiton jäsenmaksurekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Vihreä liitto r.p. ja sen jäsenyhdistykset muodostavat yhdistysoikeudellisesti nk. kiinteän liiton. 
Tästä kiinteästä liitosta käytetään tässä rekisteriselosteessa nimitystä puolue. Puolueen 
henkilöjäsenillä on suora jäsenyyssuhde johonkin Vihreän liiton jäsenyhdistykseen ja siten 
välillinen jäsenyyssuhde Vihreään liittoon, yhden välissä olevan yhdistysportaan kautta.

Rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Vihreä liitto r.p:n jäsenyhdistysten jäsenmaksun 
maksaneista henkilöistä (puolueen henkilöjäsenistä) viittä tarkoitusta varten:

1. Keskitetyn jäsenmaksuperinnän toteuttamiseksi. Vihreä liitto hoitaa keskitetysti 
jäsenyhdistystensä jäsenmaksuperinnän ko. yhdistysten toimeksiannosta.

2. Jäsenyhdistysten puoluekokousäänivallan määrittämiseksi. Jäsenyhdistykset saavat 
edustajia Vihreän liiton puoluekokoukseen jäsenmaksun maksaneiden henkilöjäsentensä 
määrän mukaan; puoluekokousedustajamäärät määräytyvät jäsenmaksurekisterin tietojen 
perusteella.

3. Jäsenäänestysten toimeenpanemiseksi. Jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä on äänioikeus 
Vihreän liiton sääntöjen mukaisessa neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä tai vaalilain 
mukaisessa, eduskuntavaaliehdokkaiden asettamista koskevassa jäsenäänestyksessä. 
Jäsenäänestys toimeenpannaan jäsenmaksurekisterin sisältämien jäsentietojen perusteella.

4. Jäsentiedotteiden lähetyksen toteuttamiseksi. Vihreä liitto lähettää säännöllisesti 
jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille tiedotteita postitse tai sähköpostitse.

5. Jäsenetulehden postituksen toteuttamiseksi. Jäsenmaksun maksaneet puolueen 
henkilöjäsenet ovat oikeutettuja Vihreä Lanka -lehden vuosikertaan; henkilöiden 



yhteystiedot kootaan rekisteriin Vihreän Langan postitusta varten.

Rekisteröidyillä on asiakas- tai jäsenyyssuhteeseen verrattavan muun suhteen vuoksi asiallinen 
yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (8 § 1. mom. 5. kohta).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan kustakin jäsenmaksun maksaneesta seuraavat henkilötiedot:
● Sukunimi ja kaikki etunimet
● Syntymäaika
● Sukupuoli
● Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
● Asuinkunta ja -maa
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero

Lisäksi rekisteriin kirjataan henkilön jäsenmaksusuorituksia koskevat tiedot:
● Vuodet, jolloin henkilö on maksanut jäsenmaksun
● Puolueen jäsenyhdistykset, joille henkilö on maksanut jäsenmaksun
● Jäsenmaksun tyyppi (perusjäsenmaksu vai alennettu jäsenmaksu)
● Jäsenmaksujen summat
● Onko jäsenmaksu kuukausiveloituksessa vai ei (jos on, merkitään myös kuukausittain 

veloitettava summa sekä mahdollinen verkkolaskuosoite)
● Tieto siitä, onko henkilö ilmoittanut jäsenmaksun yhteydessä haluavansa tulla merkityksi 

nk. sitoutumattomaksi jäseneksi.

Eronnut tai erotettu henkilö poistetaan rekisteristä välittömästi, mikäli henkilö niin pyytää, tai 
viimeistään kun jäsenyysasioiden hoito ei enää edellytä tietojen säilyttämistä, minkä katsotaan 
täyttyvän kahden vuoden kuluessa erosta. Kun henkilö poistetaan rekisteristä, hänen osaltaan 
poistetaan nimi ja yhteystiedot; tilastointitarkoituksia varten jäljelle jätetään tieto sukupuolesta, 
syntymäajasta ja asuinkunnasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot kerätään henkilön omasta ilmoituksesta, jäsenmaksusuoritusten osalta 
pankin toimittamista tiedoista. Jo kerättyjen tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tietoja 
voidaan myös päivittää Vihreä Lanka Oy:n tilaajarekisterin henkilötietojen perusteella.

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

Jokaiselle puolueen jäsenyhdistykselle luovutetaan kyseistä yhdistystä koskevat jäsenmaksutiedot 
kerran kuukaudessa sähköisenä tallenteena.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.



8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisteri toteutetaan automaattisena tietojenkäsittelynä.

Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, asianmukaisesti suojatulla palvelimella. 
Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin sellaisilta 
henkilöiltä, joilla on tähän oikeus. Vihreän liiton puoluesihteerin määräämät henkilöt, joilla on 
oikeus päästä rekisterin tietoihin, tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
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